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3. ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА  

СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ БАТА АГРО  

В УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 
 

(допълнение към Правилата за ред и безопасност по време на Изложението) 
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I. Обща информация 

Българската асоциация на търговците на агротехника предприема настоящия протокол за осигуряване 

на безопасна и здравословна среда за всички партньори, участници, служители и посетители на 

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО в условията на пандемия. Той включва правила 

и мерки, които са изцяло съобразени с указанията и заповедите на Министерство на здравеопазването, 

приложимите законови, подзаконови и административни актове, и практиките на международните 

експерти за провеждане на изложбени събития. Протоколът е съобразен с издадените  Заповед №РД-

01-677/ 25.11.2020г., Заповед №РД-01-718/18.12.2020г., Заповед №РД-01-51/ 26.01.2021г. на Министъра 

на здравеопазването. 

Протоколът регламентира изискванията за социална дистанция, дезинфекция и носене на лични 

предпазни средства, които следва да се прилагат ефективно и да бъдат добросъвестно и стриктно 

спазвани от всички с цел осигуряване безопасността на присъстващите. 

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО се провежда на открито, на площ от над 200 

декара и разполага с достатъчен капацитет за осигуряване на необходимата социална дистанция и за 

организиране на противоепидемичните мерки, регламентирани в разпоредбите на Министерство на 

здравеопазването.  
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II. Общи правила за безопасност при подготовката и провеждането на изложението и мерки, 

предприети от организатора 

1. Социална дистанция и организация на човекопотока 

• На територията на изложението е осигурено пространство за спазването на социална дистанция 

от минимум 1,5 м между присъстващите; 

• Осигурено е отстояние между отделните изложбени площи (от 3 до 6 метра) и свободни пътеки 

за движение (от 5 до 9 метра); 

• Определени са отделни точки за вход и изход, както и е регламентирано еднопосочно движение 

из изложбените площи чрез поставяне на необходимата маркировка и отстояние от 1,5 м. между 

двете посоки на движение; 

• Създадена е възможност за онлайн регистрация на посетителите за ограничаване на физическия 

контакт; 

• На входа на Изложението няма да бъдат допускани лица с прояви на остри респираторни 

болести като повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, 

нарушение или загуба на вкуса и др. При наличие на потвърден случай на COVID-19 на 

територията на Изложението ще се извършва незабавна дезинфекция и почистване на 

повърхностите, влезли в контакт със заболялото лице и общите части 

 

2. Санитарни мерки и предпазни средства 

• Организаторът ще извършва хигиенизиране и дезинфекция на всички общи части/ общи 

помещения и санитарни помещения (извън площите, наети от Изложителите и другите 

участници/наематели), като повърхностите, които влизат в контакт с ръцете, се почистват и 

дезинфекцират ежедневно и периодично по график и съгласно алгоритъм, посочен в 

Приложение №1 към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването; 

• Използват се почистващи средства и дезинфектанти, разрешени от Министерство на 

здравеопазването и отговарящи на изискванията по Приложение №1 към Заповед №РД-01-

51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването; 

• Осигурен е дезинфектант за ръце на входа на изложението и в санитарните възли; 

• Непрекъснат свободен достъп на свеж въздух във всички общи помещения; 

• За персонала на изложението, който е нает от Организатора, са осигурени необходимите 

защитни средства, както и защитни прегради, където е необходимо; 

• Носене на лични предпазни средства, покриващи носа и устата, от всички присъстващи; 

• Възможност за снабдяване със защитни маски на входа на изложението, в случай на 

необходимост; 

• Поставяне на табла с инструкции за правилно носене на защитните маски за лице 
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3. Медицинска помощ 

През работните дни на изложението Организаторът осигурява екип за неотложна медицинска 

помощ и линейка на място.  

4. Информация за правилата и мерките за безопасност  

Поставяне на информационни табели на основни точки в изложението с описание за задълженията 

за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето. 

 

III. Правила за изложителите 

Изложителите се съгласяват с Общите правила в раздел II, както и със специфичните правила, описани 

в настоящия раздел, и имат задължението да информират всички групи лица за тях, присъстващи на 

тяхната изложбена площ – служители, подизпълнители, посетители, гости и други. Изложителите следят 

за спазването на правилата и мерките за безопасност в рамките на тяхната изложбена площ. По 

отношение на наетата от тях площ, Изложителите се считат за лица, които управляват обект с 

обществено предназначение и/или търговски и други обекти и следва да спазват всички 

противоепидемични мерки, предвидени в Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на 

здравеопазването и приложенията към нея, или друга относима заповед на Министъра на 

здравеопазването, която изменя или замества посочената заповед. Противоепидемичните мерки 

следва да се спазват от Изложителите както по отношение на собствения им персонал, така и по 

отношение на посетителите на обекта. 

 

1. Проектиране и изграждане на щандове 

• При планиране на концепцията на разположение на щандове и експонати в изложбените площи 

да осигурят възможност за спазване на дистанция от минимум 1,5м в рамките на наетата от тях 

площ и прилежащите площи на открито; 

• При проектиране и изграждане на щандовете да осигурят поне една изцяло отворена страна при 

сглобяемите структури; 

• При готови конструкции, където не е възможно да бъде демонтирана една от стените: 

- да бъде осигурен непрекъснат свободен достъп на свеж въздух в помещенията чрез 

отворени врати и прозорци през работното време на изложението; 

- да бъде обособено място за срещи с клиенти на открито; 

- да не се допускат посетители в затворени помещения, а присъствието в тях от други лица да 

се осъществява само при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, социална 

дистанция от минимум 1,5 м, носене на лични предпазни средства за лице, поставяне на 

защитни прегради; 

- да предвидят повърхности на щандовете, които да са достъпни само за собствения им 

персонал, като изолират повърхността на щандовете със защитни екрани към посетителите. 
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2. Затворени/ закрити помещения 

Предвид осигурените открити пространства в рамките на Специализираното изложение за 

земеделие БАТА АГРО, Организаторът задължава Изложителите да ограничат ползването на 

затворени помещения. Такива са допустими само за специфични цели като складова или сервизна 

дейност. Присъствие на посетители на изложението в затворени помещения не се разрешава.  

 

3. Социална дистанция 

• Изложителят контролира потока на движение на изложбената си площ за спазване на физическа 

дистанция от минимум 1,5 м и взема мерки за предотвратяване струпването на хора; 

• Изложителят носи отговорност и да не допуска до изложбената си площ лица с прояви на остри 

респираторни заболявания; 

• Изложителят осигурява следното пространство за лицата, присъстващи на изложбената площ, 

прието от Международната асоциация на изложбената индустрия – по един човек на 4 кв. метра. 

В зависимост от размера, се спазват изисквания за следната посещаемост на изложбения щанд:     

- 9 кв. метра  - само двама души (1 изложител и 1 посетител);  
- до 20 кв. м. - 4 души;   
- от 20 кв. м. до 100 кв. м. - 4 души + 1 човек на 10 кв. м. за площ  над 20 и до 100 кв. м.;  
- повече от 100 кв. м. - 12 души + 1 човек на 15 кв. м. за площ над 100 кв. метра. 
 

• Презентации и събития са допустими на изложбените щандове, в случай че се прилагат всички 

правила за социална дистанция, защита и хигиена според настоящия протокол; 

• Насърчава се избягването на ръкостискане при контакт, както и размяната на визитни картички 

и/или рекламни материали, като се предпочитат електронни формати; 

• Изложителят е отговорен да проведе инструктаж на собствения си персонал за правилата 

относно социална дистанция, избягване на контакт, осигуряване и използване на личните 

предпазни средства, редовното проветряване и дезинфекция и другите противоепидемични 

мерки. 

  

4. Дезинфекция и предпазни средства 

4.1. Ежедневен режим на почистване и дезинфекция на всички повърхности на изложбената площ, 

които са често докосвани и с достъп на поток от хора, съгласно Приложение №1 към Заповед №РД-

01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването; 

4.2. Изложителят поддържа дезинфекцията на щанда, експонатите и рекламните материали, като  

често използваните повърхности са почистват и дезинфекцират на редовни интервали и най-малко 3 

пъти на ден; 
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4.3. Изложителят да набави необходимите за екипа му лични предпазни средства и средства за 

дезинфекция, както и определен запас от защитни предпазни средства (маски и ръкавици) за 

посетителите при нужда и при поискване; 

4.4. На всеки щанд изложителят поставя дезинфектант за ръце. Избор на дезинфектант: 

• Дезинфектантът, който  се избира, трябва да е разрешен  от  Министерство   на 

здравеопазването; 

• В  зависимост  от  обектите  и  повърхностите,  които ще бъдат третирани, дезинфектантите 

трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са 

предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна 

хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“; 

• Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано 

вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие; 

• Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на 

въздействие (до 15 минути). 

 

4.5. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

• За всеки обект и изложбена площ се определят критичните точки, които подлежат на 

дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често 

докосваните повърхности (бюра, маси, дръжки на врати, прозорци, парапети, гишета за 

обслужване на клиенти, сензорни екрани, мивки и много други често докосвани с ръцете 

повърхности,  в  зависимост  от  спецификата  на  всеки  обект/работно  място, подови покрития); 

• Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция, поне три пъти дневно; 

• При наличие на потвърден случай на COVID-19 на Изложението и ако лицето е било в 

обекта/изложбената площ, се извършва незабавно почистване и дезинфекция на повърхности, 

влезли в контакт със заболялото лице. 

 

5. Отговорност 

Изложителите са лицата, управляващи наетите от тях площи, изложбени и търговски обекти, и носят 

пълната отговорност да изберат и осигурят правилни материали (дезинфектанти и др.) и честота на 

дезинфекцията съобразно Приложение №1 и Приложение №2 към Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. 

на Министъра на здравеопазването, да определят критични точки за дезинфекция, да извършват 

необходимата дезинфекция с необходимата честота на територията на наетите от тях изложбени 

площи и прилежащите им площи, да осигурят инструктаж на персонала си и подходящи защитни 

средства, да осигурят спазване на необходимата дистанция между персонала и посетителите, както 

и да осигурят спазване на всички правила в настоящия протокол на територията на наетата от тях 

изложбена площ. 
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Изложителите носят отговорност за проектирането и изпълнение на техните помещения и 

изложбени съоръжения по начин, който да осигури спазване на предписаните противоепидемични 

мерки и необходимата дистанция. 

Изложителите също трябва да информират своите гости, клиенти и посетители за мерките за 

безопасност по настоящия Протокол и да следят за тяхното спазване. Те са длъжни да използват 

схеми за разполагане на експонатите, осигуряващи необходимата дистанция и предотвратяващи 

струпване на хора по пътеките между щандовете. Презентации и други събития може да се 

провеждат на щанда, но като се спазват правилата за хигиена и безопасност по настоящия Протокол. 

Изложителят е длъжен да организира и маркира пространството по начин, който да позволява 

разделяне на потоците от посетители (входящи и изходящи) и спазване на дистанция от 1.5 метра. 

Изложителят трябва да осигури защитни екрани или други предпазни средства.  Изложителят трябва 

да вземе мерки, за да се  избегне  струпване на хора, което би повишило риска за тяхното здраве. 

Изложителите трябва да използват такива начини за експониране на изделията, при които да се 

избягва докосване на повърхностите с ръце. 

В случай, че в настоящия Протокол се предвиждат по-завишени изисквания/мерки за безопасност и 

дистанция, отколкото тези, посочени в Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на 

здравеопазването или друг относим нормативен или административен акт, Изложителите се 

задължават и приемат да спазват именно тези по-завишени изисквания и противоепидемични 

мерки. 

 

IV. Правила за посетителите 

• За осигуряване на дистанция между посетителите на местата за изчакване – на входа и 

регистрационната зона на изложението, е поставена маркировка и защитни прегради; 

• Посетителите се съгласяват, че влизат на свой риск в място, за което предварително е ясно, че 

ще има голям брой хора и потенциална опасност от заразяване с Covid-19. Форма на 

уведомяване за това са и информационните табели с мерки за защита; 

• От посетителите се очаква стриктно да спазват разпоредбите за дистанция и дезинфекция, да 

предприемат необходимите действия за лична хигиена и безопасност, да спазват указанията на 

информационните табели, маркировките и инструкциите от персонала; 

• Насърчава се използването на онлайн регистрация с цел по-бързо преминаване през входната 

зона; 

• Посетителите подсигуряват сами лични предпазни средства за лице, определени от здравните 

власти, и лица без такива няма да се допускат в закритите пространства или откритите 

пространства, където няма възможност за осигуряване на социална дистанция от 1,5 м;   

• Организаторът е подсигурил точки за дезинфекция на ръцете, както и еднопосочно движение за 

предотвратяване смесването на потоците хора с осигуряване на дистанция от 1,5м. между двете 

ленти за движение; 
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• На територията на изложението има екип за оказване на спешна медицинска помощ; 

• На входа има възможност за снабдяване с предпазни маски за лице при необходимост; 

• Препоръчва се посетителите да избягват ръкостискане при контакт и да използват защитни 

маски или други предпазни средства, покриващи  носа и устата, дори в откритите пространства; 

• Посетителите са длъжни да използват дезинфектант, поставен на входа на изложението, и да се 

запознаят с всички информационни табели, касаещи противоепидемичните мерки. 

 

V. Официално откриване и събития  

По време на официалното откриване на изложението правилата за социално дистанциране и мерките 

за безопасност, които са в сила, се прилагат изцяло.  

 

VI. Кетъринг  

Кетърингът се организира в съответствие с инструкциите на здравните власти, както и с принципите от 

съответния протокол за работа в ресторант.  

 

ПРАВИЛАТА И МЕРКИТЕ ЩЕ БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ И ДОПЪЛВАНИ ПРИ ПРОМЯНА В РАЗПОРЕДБИТЕ 

НА ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ.  
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