
Във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването 

в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната  

2020 - 2021 година в условията на COVID-19, в Насоките за работа на детските 

градини през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 и в Насоките за 

работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната  

2020 - 2021 година в условията на COVID-19 се правят следните изменения и 

допълнения:  

 

В частта им за Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение 

на вируса: 

 В институциите на предучилищното и училищното образование като лично 

предпазно средство се използва защитната маска за лице. Защитен шлем е допустимо да се 

използва само като допълнение към защитната маска за лице. 

 Носенето на защитна маска за лице е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, непедагогически персонал, 

както и за външните за институцията лица;  

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, 

кабинети) – за всички ученици от 5. до 12. клас и за всички учители;  

- в класните стаи и другите учебни помещения/кабинети – за  учениците от 1. до 4.  

клас, ако се осъществяват дейности с ученици от различни паралелки/класове, напр. в 

часовете по самоподготовка и занимания по интереси в рамките на целодневната 

организация, при работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, при 

провеждане на олимпиади и състезания и др.; 

- в училищния двор - от учениците, ако се осъществяват дейности с ученици от 

различни паралелки/класове/етапи и е невъзможно да се осигури дистанция от 1,5 м между 

учениците от различните паралелки; 

- в двора на детската градина – родители/настойници и други членове на семействата 

при довеждане/отвеждане на децата; 

- в училищните автобуси. 

 По преценка на училищното ръководство може да се изисква носенето на защитна  

маска за лице по време на присъствено обучение от учениците от 1. до 4. клас, ако 

училището попада в населено място с усложнена епидемична обстановка (напр.  

регистрирана 14-дневна заболяемост над 120 на 100 хиляди население или при нарастващ 

или висок брой на ученици и учители – потвърдени случаи на COVID-19 с грипоподобни 



симптоми, сходни с тези на COVID-19, като са регистрирани превишени прагови стойности 

от над 15 на сто отсъстващи със симптоми, сходни на COVID-19, на ниво училище). 

В частта им за Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай 

на COVID-19: 

 Положителен резултат за COVID-19 на дете/ученик или на възрастен, работещ в  

институцията от предучилищното и училищното образование, се установява по метода PCR 

или с бърз антигенен тест. 

 Срокът на задължителната карантина се определя от съответната регионална  

здравна инспекция, но по правило е поне 10-дневна. 

 Незащитен контакт със заразеното лице е осъществен, ако е бил на разстояние  

по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за деня (дори и да не са последователни) 

или без носене на защитна маска за лице. 

 Близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за 

лица с нисък риск за предаване на SARS-CoV-2 и не подлежат на задължителна карантина 

за период от три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията. 

 При възможност близките контактни се изследват с бързи антигенни тестове за 

COVID-19, осигурени и под контрола на РЗИ. Провеждането на бързите антигенни тестове 

е в съответствие с Критериите за прилагане на бързи антигенни тестове за  SARS-CoV-2 

(Приложение № 2 към т. 6 от Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. на министъра на 

здравеопазването). 

 


