
ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЧИВНА БАЗА 

„ЧЕРНОМОРЕЦ“ 

СОБСТВЕНОСТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА 

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ИЗВНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, 

ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ НА 

МИНИСТЕРСТВИЯ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020 ГОДИНА 

 

1. На територията на почивната база не се допускат лица, които не са почиващи 

или не са служители на АК, както и лица с прояви на симптоми като  повишена 

температура, кашлица, хрема, затруднено дишане, болки в гърлото, отпадналост, 

мускулни болки, симптоми на остри респираторни заболявания  и други. 

2. Почиващите адвокати и техните семейства се допускат в почивната база след 

представяне на декларация, че лицата нямат и през последните три дни преди 

началото на смяната не са имали симптоми /не страда от/  повишена температура, 

кашлица, хрема, затруднено дишане, болки в гърлото, отпадналост, мускулни 

болки, симптоми на остри респираторни заболявания,както и че през последните 

28 дни не са били в контакт с лица, за които е установено заразяване с COVID-19. 

Лицата декларират също, че са запознати с и разбират всички мерки, разпоредени 

от властите поради извънредната епидемична обстановка и се задължават да ги 

спазват при престоя си в базата, както и че са запознати с и разбират всички 

произтичащи от обстановката здравни рискове, както и че за тези рискове  

Адвокатска колегия – Стара Загора не носи отговорност и предприемат летуване в 

базата изцяло на свой риск. Декларацията се попълва от всеки пълнолетен 

летуващ, а за непълнолетните лица – от техните родители/настойници.; 

3.Настаняването на почиващите се извършва от домакина поетапно – като не се 

допуска настаняване по едно и също време на повече от двама гости, освен ако не 

са от едно и също семейство, или които са заявили настаняване в едно и също 

помещение, при спазване на актуалните противоепидемични мерки за физическо 

дистанциране и използване на предпазни средства, но при всички случаи при 

спазване на физическа дистанция не по-малко от 1,5 метра. Домакинът на базата 

има правото и задължението да изисква от настаняваните изчакване извън 

почивната база, включително и извън двора на същата.  

4.Правилата по т. 3 са задължителни и се прилагат и при освобождаване на 

използваните помещения. 

5.Не се допуска струпване и групиране на почиващи (включително при ползване 

на кътовете на открито) на групи, които са по-големи от допустимото според 

актуалните противоепидемични мерки; 

6. До отпадане на ограничителните противоепидемични мерки не се допуска 

разместване на кътовете на открито  - обособените места за сядане трябва да 

останат така, както са разположени и на дистанция не по-малка от допустимата 

съобразно актуалните противоепидемични мерки; 



7. До отпадане на ограничителните противоепидемични мерки за работата на 

заведенията за хранене на закрито, не се допуска ползване на кухненската част и 

трапезарията от почиващите; 

8. Общите части се почистват,  дезинфекцират и проветряват ежедневно, 

поддържат се достатъчни количества дезинфектант в дозатор на входа на 

сградата, както и при необходимост – в общите части; 

9.При смяна на почиващите, помещенията за настаняване се почистват от 

домакина на  базата и  дезинфекцират, което почистване включва минимум 

рутинно почистване на помещението и дезинфекция на всички контактни 

повърхности, банята и тоалетната, и старателно проветряване, като между 

отделните смени почиващи следва да има минимум 24 часа пауза; 

10. Помещенията за настаняване, в периода на престой на летуващите, се 

почистват и дезинфектират от летуващите за тяхна сметка и изцяло на тяхна 

отговорност.  

11.Спалното бельо се пере задължително при минимална температура 60 градуса 

по Целзий с добавяне на почистващ препарат и дезинфектант; 

12. В случай на проява на симптоми като постоянна кашлица, неразположение, 

затруднено дишане, повишена температура, болки в гърлото, хрема, отпадналост, 

мускулни болки и др. почиващият е длъжен да информира домакина на базата 

незабавно. В такъв случай лицето незабавно трябва да постави маска, 

самоизолира се и се транспортира за собствена сметка при първа възможност до 

лечебно заведениекато се уведомяват Регионалната здравна инспекция (тел. 0877 

324 057) или Центъра за смешна медицинска помощ (тел. 112).  След 

изолиране/транспортиране на лицето се извършва извънредно почистване и 

дезинфекция на местата, които то е пребивавало. Спазват се инструкциите и 

препоръките на Регионалната здравна инспекция  и/или Центъра за смешна 

медицинска помощ. 

13. На домакина на базата задължително се осигуряват следните лични 

предпазни средства: 

- Ръкавици за еднократна употреба 

- Маски за еднократна употреба 

- Дезинфектант за ръце 

14. При извършване дезинфекция на общите части на сградата, домакинът е 

задължен да обърне специално внимание на контактните повърхности като 

дръжки на врати, бутони/ключове за осветление, парапети, перила и др.  

15. Образецът на Декларация по т. 2 от настоящите Правила представлява 

Приложение № 1. 

 

 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АК – СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

към ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПОЧИВНА 

БАЗА „ЧЕРНОМОРЕЦ“ 

СОБСТВЕНОСТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА 

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ИЗВНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, 

ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, ОБЯВЕНА С РЕШЕНИЕ НА 

МИНИСТЕРСТВИЯ СЪВЕТ ОТ 14.05.2020 ГОДИНА 

 
Aз, г-н/г-жа ……………...…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(трите имена на лицето и адрес) 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Нямам симптоми на заболяването COVID-19. 

2. Към момента на настаняването и през последните три дни преди началото на смяната 

нямам/ няма и не съм имал/ не е имал симптоми  /не страдам от/  повишена температура, 

кашлица, хрема, затруднено дишане, болки в гърлото, отпадналост, мускулни болки, 

симптоми на остри респираторни заболявания, както и че през последните 28 дни не съм 

бил/не е бил в контакт с лица, за които е установено заразяване с COVID-19Не съм поставен 

под карантина.  

3. Запознат/та съм – лично и в качеството си на родител/настойник на горепосоченото 

непълнолетно лице,   и разбирам всички мерки, разпоредени от властите поради 

извънредната епидемична обстановка и се задължавам да ги спазвам при престоя си в 

базата, включително и да осигуря спазването им от страна на непълнолетния, както и че съм 

запознат/та с и разбирам всички произтичащи от обстановката здравни рискове, 

включително и за горепосочения непълнолетен.  

4. Запознат съм с епидемиологичната обстановка в Република България, както и с рисковете от 

заболяването COVID-19.  

5. Предприемам летуването за себе си и за горепосочения непълнолетен  изцяло на свой риск и 

разбирам, че Адвокатска колегия- Стара Загора не носи отговорност за каквито и да било 

здравни рискове, породени от настоящата епидемична обстановка. 

6. Запознат съм с Временните правила за функциониране на базата в условията на епидемична 

обстановка поради разпространение на вирус Covid – 19 и се задължавам да ги спазвам до 

края на престоя си.  

7. Запознат съм със задължението си при проява на един или повече симптоми (у мен или 

горепосочения непълнолетен) като повишена температура, кашлица, хрема, затруднено 

дишане, болки в гърлото, отпадналост, мускулни болки, симптоми на остри респираторни 

заболявания незабавно да информирам здравните власти и домакина на базата, както и да 

предприема всички възможни мерки за лична изолация или изолация на непълнолетния. 

8. Запознат съм с Правилника за вътрешния ред и експлоатацията на Почивна база 

„Черноморец“, извършил съм оглед на помещенията, в които ще бъда настанен и същите се 

намират в изряден и изправен вид.   

9. Ще спазвам противоепидемичните мерки, въведени със заповед(и) на министъра на 

здравеопазването на територията на Република България 

 

ДАТА:                                                                       ПОДПИС: 


