
ПРОЕКТ 

 

Наредба  

за допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет 

на заразните болести (Обн. ДВ. бр. 62 от 2005 г., изм. бр. 52 от 2011 г., бр. 56 от 2014 г., 

бр. 5 от 2019 г., изм. с Решение № 3618 от 15.04.2022 г. на Върховния административен съд 

- бр. 33 от 29.04.2022 г.; доп., бр. 40 от 31.05.2022 г.)  

 

§ 1. В Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 „Списък на заразните и паразитните болести, 

които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет” се създава т. 67: 

„67. Маймунска вариола.” 

 § 2. В Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 „ДЕФИНИЦИИ за възможен, вероятен и 

потвърден случай на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, 

съобщаване и отчет” се създава раздел 67:  

 „67. МАЙМУНСКА ВАРИОЛА 

 67.1. Клинични критерии (с начало след 28 февруари 2022 г.):  

 67.1.1. необясним обрив по която и да е част от тялото и най-малко един от следните 

симптоми - повишена телесна температура (обикновено > 38,5оС); главоболие; болки в 

гърба; умора; локализирана или генерализирана лимфаденопатия 

 ИЛИ  

  67.1.2. необясним генерализиран или локализиран макулопапулозен или 

везикулопустулозен обрив с центробежно разпространение, с лезии с умбиликация или 

струпеи и най-малко един от следните симптоми - повишена телесна температура 

(обикновено > 38,5оС); главоболие; болки в гърба; умора; локализирана или генерализирана 

лимфаденопатия.  

67.2. Лабораторни критерии: 

67.2.1. положителен резултат от PCR изследване, специфично за вируса на 

маймунска вариола 

ИЛИ 

67.2.2. положителен резултат от специфично за ортопоксвирус PCR изследване, 

което след това се потвърждава чрез определяне на нуклеотидна последователност на 

открития вирус като вируса на маймунска вариола с начало на симптомите след 28 февруари 

2022 г.; 



67.3. Епидемиологични критерии – най-малко една от следните епидемиологични 

връзки: 

67.3.1. близък контакт с потвърден или вероятен случай на маймунска вариола до 

21 дни преди появата на симптомите; 

67.3.2. пътуване до ендемични за маймунска вариола държави до 21 дни преди 

появата на симптомите;  

67.3.3. наличие на множество или анонимни сексуални партньори до 21 дни преди 

появата на симптомите; 

67.3.4. мъж, който прави секс с мъже. 

 67.4. Класификация на случай: 

А. Възможен случай: не е приложимо. 

Б. Вероятен случай: всяко лице, което отговаря на клиничните критерии, като при 

лице с необясним обрив по която и да е част от тялото трябва да съществува и 

епидемиологична връзка или да има положителен резултат от лабораторен тест за инфекция 

с ортопоксвирус (напр. положително специфично за ортопоксвирус PCR изследване без 

секвениране, електронна микроскопия, серология). 

В. Потвърден случай: всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.“ 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 
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