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ГЛАВА І 

ЦЕЛИ 

чл.1 Да опазим здравето на учениците, на педагогическия и непедагогически персонал, 

на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща епидемична 

обстановка, обусловена от разпространението на COVID-19. 

чл.2 Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или 

със съмнение за COVID-19; 

чл.3 Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение 

от разстояние в електронна среда (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и 

съобразно решенията на областния кризисeн щаб за борба с COVID-19; 

чл.4 Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, 

пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради 

карантиниране; 

чл.5 Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация. 

ГЛАВА ІІ 

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФЕКЦИЯТА 

чл.6 Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

включват: 

ал.1 Дезинфекция на повърхностите и проветряване 

т.1 Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните занятия) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на 

врати и прозорци, ключове за осветление, бутони, парапети, уреди, екрани; 

т.2 Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на 

потвърден случай на COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в 

зависимост от обектите; 

т.3 Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. 

Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия; 

т.4 Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, мишки, клавиатури през всяко 

междучасие; 

т.5 Дезинфекциране на учителската стая  

т.6 Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по 

време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните условия; 

ал.2 Лична хигиена 

т.1  Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в класни 

стаи и кабинетите 



т.2 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 

т.3 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение 

на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне, елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата 

и очите, правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти 

ръце – от ученици и учителите; 

т.4 Спазват се категорично в  в бюфета публикуваните на интернет страницата на МЗ и 

БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“; 

ал.3 Носене на защитна маска за лице 

т.1 Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична 

обстановка е задължително в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, 

фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, 

бюфет (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица 

т.2 Изключение от изискването в ал.3 т.1 за носене на защитна маска за лице се 

допуска в следните случаи: 

- В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

-  За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м 

между тях и местата на учениците; 

-  В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито; 

-  В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час 

помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м 

между учениците и при редовно проветряване. 

т.3  Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях,респективно от техните 

родители. 

т.4 Правилата за носене на маски са съгласно действащи здравни правила общо за 

страната .Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването. 

ГЛАВА ІІІ 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ОТ COVID-19. 

чл.7 Създава се  училищна  комисия за организация и спазване на правилата във връзка 

с епидемията, определена със заповед на директора,  

чл.8 Комисията  изпълнява следните задължения: 

ал.1 Запознава персонала, учениците и родителите с мерките за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вируса, прилагани в училището, и промените в тях; 

ал. 2 изготвят  доклад за изпълнение и предложения за актуализация по прилагането на 

настоящите правила; 



ал.3 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни 

материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, 

респираторен етикет, носене на защитни маски. 

чл.9 Основните задължения на педагогическия персонал включват: 

ал.1 Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути в първи 

учебен час за деня и  в час на класа, съобразени с възрастовите особености на 

учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в 

условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на 

учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа 

дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите. 

ал.2 Учителите, които влизат в първия учебен час информират медицинското лице за 

общото състояние на учениците. 

ал.3 Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в 

останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

ал.4 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

ал.5 Провеждане на часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява 

това 

чл.9 Информиране на родителите и общността 

ал.1Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и 

учители, карантинирани паралелки и учители се публикуват своевременно на сайта на 

училището.  

ал.2 Информацията от чл.9, ал.1 се предоставя на родителите и от класните 

ръководители на паралелките чрез електронния дневник. 

ал.3 Класните ръководители провеждат информационна кампания сред родителите, и 

учениците за значението на задължителните и препоръчителните мерки и на 

ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. 

ГЛАВА ІV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Чл.10 ПЕГ „Йоан Екзарх“ ще провежда учебни занятия в условията на едносменен 

режим  

1 час – 08.00 – 08.45 ч. 

2 час – 08.55 – 09.40 ч. 

3 час – 09.50 – 10.35 ч. 

4 час – 10.55 – 11.40 ч. 

5 час – 11.50 – 12.35 ч. 

6 час – 12.45 – 13.30 ч. 

7 час – 13.40 – 14.25 ч. 

 

чл.11 Осигурява се физическо разстояние от мин.1,5 м. между бюрото на учителя и 

първия ред чинове на учениците. 



чл.12 Организира се еднопосочно придвижване по стълбите – стълбище 1 /от централен 

вход/ за ученици 8, 9, 10 клас  клас и стълбище 2/ от страничен вход/ за 11 и 12 клас. 

Класовете използват и съответните входове за влизане и излизане от сградата.  

чл.13 Родители и външни лица не се допускат в сградата. 

чл.14 По-голяма част от комуникацията с родителите се осъществява в електронна 

среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а индивидуалните срещи и 

консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията 

на МЗ /физическа дистанция и носене на защитни маски /. 

чл.15 Използването на физкултурния салон е само в месеците, когато не е възможно 

провеждане на часовете на открито . 

чл.16 В коридорите, класните стаи, кабинетите, тоалетните и общите помещения на 

училището задължително  се носи предпазна маска. 

чл.17 Дежурството на учителите се осъществява по график, утвърден от директора.  

ГЛАВА V 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В 

УЧИЛИЩЕТО 

чл.18 При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.): 

-  Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място – етаж 1 

при осигурено наблюдение от медицинското лице, докато не се прибере у дома; 

-  На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта; 

- Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да 

отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене 

на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност); 

- На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да 

следват – да избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар 

на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и 

последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от 

провеждане на тест за COVID19; 

- След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в 

кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ; 

-  Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за 

останалите ученици; 

- Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу 

медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

чл.19 В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик: 

ал.1 Родителите следва да информират класния ръководител, който уведомява 

директора 

ал.2 Директорът уведомява РЗИ -Враца и предоставя списък с учениците и учителите, 

които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ. 

ал.3За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да  се 

предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ).  



ал.4 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна 

карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени 

като близки контактни: 

-  Ученици от същата паралелка; 

- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и 

да не са последователни), съгласно дефиниция,определена със заповед на МЗ; 

-  Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да 

не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

ал.5 След излизане на заразения ученик и съучениците му от училище се извършват 

продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички 

повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 

48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.  

ал.6 Осигурява се психологическа подкрепа от педагогическия съветник при заявено 

желание 

чл.20 . При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна 

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, 

повръщане, стомашно разстройство и др.): 

- Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с 

поставена маска; 

-  Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест - PCR или бърз 

антигенен тест; 

- При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за 

здравословното си състояние след преглед или направена консултация; 

- След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция при 

спазване на изискванията за дезинфекция на РЗИ. 

чл.21 В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител: 

ал.1 Служителят  информира директора на училището.  

ал.2 Директорът незабавно се свързва с  РЗИ - Враца, която извършва епидемиологично 

проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в 

семейството.  

ал.3 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ и  

изпълнява предписанията на РЗИ. 

ал.4  Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ, но 

като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на 

риска и определени като високорискови контактни: 

- Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и 

да не са последователни) съгласно дефиниция,определена със заповед на МЗ; 



- Ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние 

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа(дори и да не са 

последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ 

ГЛАВА VІ 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

чл.22 Обучение в от разстояние в електронна среда (ОРЕС) не е дистанционната форма 

на обучение. ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават 

учениците. 

чл.23, ал.1 Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на 

положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, 

паралелката продължава обучението си в ОРЕС по утвърденото седмично разписание 

за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

ал.2. Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени 

под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна 

среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

ал.3 Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен 

ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест 

на член от домакинството му след заявено желание от страна на ученика и родителите. 

чл.24., ал.1 В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от 

една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък 

контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки 

преминават към ОРЕС по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за 

времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище.  

ал.2.При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на  

обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител; 

чл.25. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или 

страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени 

обстоятелства  учениците в ПЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца преминават към ОРЕС за 

срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, 

след което се завръщат обратно в училище. 

чл.26  Организирането и провеждането на ОРЕС се извършват от учителите, работещи 

в ПЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца, в рамките на уговорената продължителност на 

работното време. 

чл.27 Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние включват: 

•  Защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда. 

• Актуална  база данни в училището -профили и имейли на учениците. 

• Използване на единна платформа за цялото училище – Teams 

• Осъществяване на синхронно обучението, при което се поставят оценки и 

отсъствия на учениците. 

• Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на 

Организационен екип 

• Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОРЕС (в т.ч. студенти от висшите училища, 

обучавани за учители). 



• Максимално обезпечаването на учителите и учениците (извън случаите, когато 

ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или на родителите му желание) 

с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна 

среда 

• проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда; 

чл.28 В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под 

формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на 

ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени 

дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и 

в риск от отпадане. 

ал.1 Общата подкрепа за личностно развитие се осъществява под формата на   

допълнително обучение по учебен предмет, допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън редовните часове, чрез занимания по интереси. 

 

ГЛАВА VІІ 

Преминаване от ОРЕС към присъствено обучение 

чл.29 Установят се дефицитите в усвоеното учебно съдържание по учебните предмети, 

но без да се допуска претоварване на учениците с концентриране в първите дни на 

присъственото обучение на прекомерно оценяване, индивидуални изпитвания и 

контролни работи. 

чл.30 Осигурява се обща подкрепа от учителите и педагогическия съветник. 

чл.31 Организиране на посещения на културни институции, за отдих и спорт, за 

екскурзии, за екипни проекти в класа, училището, между училища за учениците с цел 

преодоляване на последствията от продължителната социална изолация. 

чл.32 Часовете по изобразително изкуство, по физическо възпитание и спорт, както и 

часовете по други учебни предмети по решение на съответния учител да се 

провеждат на открито. 

 

ГЛАВА VІІІ 

Преминаване към ОРЕС за отделен ученик 

чл.33 Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен 

ученик в условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 

3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва: 

• по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на 

директора на училището, при наличие на необходимите технически и 

технологични средства, обучение от разстояние в електронна среда за не повече 

от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, записан в дневна на 

обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени 

с документ, не може да посещава училище; 

• когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при 

наличие на необходимите технически и технологични средства обучението в 

дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда 

може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на 

извънредната епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с 

които той живее на един адрес; 

3. по избор на ученика, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за 

непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение 



на началника на Регионалното управление на образованието. Началникът на РУО 

разрешава ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за 

предходната учебна година и до момента от директора на училището за успеха, 

отсъствията и ангажираността на ученика. 

чл.34 ал.1Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи 

се осъществява от училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от 

друго училище, което предлага такова обучение.  

ал.2 Във втория случай училището се определя от началника на РУО.  

чл.35 Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични 

условия за участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от 

родителите му, като към заявлението се прилага и декларация от родителите за 

осигурени условия за провеждане на обучението. 

Чл.36 Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и 

оценяване. 

чл.37 Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, 

му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за 

приобщаващо образование.  

 

ГЛАВА IX 

Сценарии в зависимост от различните нива на заболeваемост на национално, 

областно, общинско и училищно ниво 

чл.38 Ниво 1: Зелен сценарий 

14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво 

ал.1 Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и 

МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

ал.2 При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира 

цялата паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на 

училището на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в 

училищното образование. 

ал.3 При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС. 

ал. 4 В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в 

ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с останалите 

некарантинирани ученици. 

ал.5 Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и 

утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за 

работна заплата. 

ал.6 За практическото обучение за учениците в професионални паралелки: 

- се създава организация за максимално присъствено обучение на 

учениците в професионални паралелки и за провеждане на учебната и 

производствената им практика 

ал.7 Ако при зелен сценарий на областно ниво в училището отсъстват 10% от 

учениците поради симптоми на COVID-19 и/или броят заболели учители води до 

невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, 

предвидени за тези случаи в жълтия сценарий. 

чл.39 Ниво 2: Жълт сценарий 

14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво  

1л.1 Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и 

МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. 

ал.2 При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или 

други служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на 

училището предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий. 



ал.3 При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой 

заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът 

предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или 

цялостно обучение от разстояние в електронна среда. Това става след решение или на 

педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция, или на областния 

кризисен щаб. В предложението се посочва оптимален срок за обучение от разстояние в 

електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от 

регионалната здравна инспекция практика в такива случаи. 

т.1 При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в обучение от 

разстояние в електронна среда да бъдат не повече от 50% от учениците. 

т. 2 При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели 

или контактни ученици. 

ал.4 В общия случай занятия от дистанция се въвеждат най-напред за учениците в 

гимназиален етап с изключение на 12-и клас. При продължаващо влошаване на 

епидемичната ситуация се включват учениците от 12-и клас 

ал.5 Практическото обучение на учениците в професионалните паралелки се провежда 

както при зеления сценарий. 

чл.40 Ниво 3: Червен сценарий 

14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво 

ал.1 Училището работи по график, разработен от МОН, за преминаване в ОРЕС и при 

спазване на задължителните и препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от 

предаване на инфекцията. 

ал.2 Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 

и/или броят заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен 

учебен процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий.  

ал.3 За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на 

първа линия, се допуска сформирането на сборни паралелки на ниво випуск за 

присъствено обучение по време на ОРЕС. Те се организират след решение на 

педагогическия съвет съобразно възможностите на училището  

ал.4 Практическото обучение на учениците в професионалните паралелки се провежда 

както при зеления сценарий. 

Чл.41 Ниво 4: Тъмночервен сценарий: 

14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво 

При тъмночервения сценарий училището преминава изцяло в обучение от разстояние в 

електронна среда само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква 

затваряне на училищата. В случай че такава заповед няма, важат мерките, разписани за 

отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или 

учители. 

 

ГЛАВА X 

 Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завършване на 

учебната година 

Чл.42,ал.1 Дейности, пряко свързани с изпълнението на учебния план, с предоставяне 

на обща и  допълнителна подкрепа 

Тези дейности се осъществяват приоритетно в зависимост от нивата на заболяемост: 

• присъствено при спазване на задължителните и подходящите 

препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията; 

• в електронна среда при обучение от разстояние; 

• при максимално присъствено обучение на учениците със СОП. 

ал.2 Дейности, които способстват за постигане качеството на образователния процес, 

но не са свързани пряко с изпълнението на учебния план 



Такива дейности са извънкласните дейности и заниманията по интереси, организирани 

дейности с ученици по изпълнението на национални програми и проекти. 

Когато по обективни причини не могат да бъдат организирани, без да има 

взаимодействие на учениците от различни паралелки, дейностите от тази група се 

провеждат по възможност със събирането на ученици от не повече от две паралелки. 

Ограничава се организираното извеждане извън територията на училището на ученици 

от училище, в което има карантиниран учител и/или ученик, или карантинирана 

паралелка за срока на карантината. 

Организирани дейности с ученици по изпълнението на национални програми и 

проекти, посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с 

културна, опознавателна и възпитателна цел на територията на населеното място се 

организират само при зелен сценарий и се провеждат в рамките на един учебен ден при 

неотложна необходимост и при стриктно спазване на изискванията на Министерството 

на здравеопазването. 

ал.3 Други дейности, имащи отношение към процеса на образование, възпитание и 

социализация на децата и учениците 

Такива дейности могат да бъдат състезания и олимпиади, педагогически съвети, 

родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните 

настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти, планирани екскурзии, 

зелени училища, туристически пътувания и др. 

При организирането и провеждането на тези дейности се спазват задължителните и 

препоръчителните мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията, като 

при невъзможност да бъдат приложени, е допустимо дейностите да бъдат отложени, да 

бъдат проведени в електронна среда при възможност или да не бъдат проведени, когато 

това няма да навреди на успешното завършване на учебната година и на планираните 

образователни процеси в учебното заведение. Планираните екскурзии, зелени училища, 

туристически пътувания се провеждат само при зелен сценарий след съгласуване с 

РЗИ. 

Квалификациите на педагогическите специалисти се провеждат приоритетно 

дистанционно. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

За неуредени въпроси с този Правилник се прилагат ЗПУО, ПДУ, инструкции и 

указания на МОН, МЗ, РЗИ и др. 

 

 


