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ПРАВИЛА 

ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Настоящите Правила са създадени въз основа на Насоките за обучение и действие в 

условията на извънредна епидемична обстановка в училищата” на Министерството на 

образованието и науката, като отчитат спецификата на НМУ „Любомир Пипков” – София, 

професионалната подготовка, начина на провеждане на учебните занятия, двусменния режим 

на обучение,  числеността на учениците и персонала,  специалните учебни предмети и др.  

Правилата са отворен документ и при необходимост подлежат на промяна. Всяка промяна се 

представя на Педагогически съвет и се информира родителската общност. 

Персоналът, учениците и родителите се запознават с настоящите Правила и са длъжни да ги 

спазват. 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА 

ИНФЕКЦИЯТА 

 

Ограничаване на контактите и спазване на дистанция 

- При ползване на санитарните помещения и тоалетните учениците влизат само по един; 

- Портиерът и дежурните учители следят да няма струпвания на входа, партера, в 

коридорите, санитарните помещения и тоалетните; 

- Спазва се точно графикът на индивидуалните уроци, без събиране на ученици в стаята. Ако 

се наложи, ученикът изчаква реда си пред стаята; 

- Влизането в училищната библиотека става по един като се спазва дистанция; 

- Комуникацията с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ; 

- Родителските срещи, събранията на Обществения съвет, Общите събрания и 

Педагогическите съвети се провеждат в електронна среда; 

- Външните посетители са длъжни да спазват пропускателния режим, утвърден със заповед 

на директора, и общите противоепидемични мерки – дезинфекция, дистанция и носене на 

маска; 

- Провеждането на изпити в училището се осъществява спазвайки противоепидемичните 

мерки. 

 

Носене на лични предпазни средства 

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е 

задължително. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от 

техните родители. Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива 

или не са подходящи за ползване. 

Изключение от изискването 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 учениците от начален етап при регистрирана 14- дневна заболяемост в 

населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий); 

 За деца със специални образователни потребности, при които има установена 



невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от 

лекуващ лекар, удостоверяващо това; 

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

 

Дезинфекция и проветряване 

 Ежедневно двукратно (преди началото, между смените и след приключване на учебните 

часове от седмичното разписание) хигиенистите извършват влажно почистване и 

дезинфекция на класните стаи – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, ключове за 

осветление. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия се увеличават в зависимост от часовото разписание.  

 Ежедневно двукратно (преди началото и след края на учебните часове) хигиенистите 

извършват влажно почистване и дезинфекция на учителската стая и кабинетите по специални 

дисциплини – подове, бюра, дръжки на врати, ключове за осветление. 

 Учебните стаи, кабинети, зали, физкултурния салон се проветряват по време на всяко 

междучасие като за това отговаря преподавателят, който е имал час в съответното помещение. 

Учителската стая се проветрява по време на всеки учебен час.  

 Помощният персонал, дежурен на съответния етаж, следи за изразходването и 

своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектант, еднократни салфетки за 

подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, и регулярно изхвърля боклука в санитарните 

помещения и тоалетни. Изпълнява точно алгоритъма на дезинфекцията и инструкциите за 

начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на 

дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно 

издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под 

методичната помощ на РЗИ. 

 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие. 

 

Лична хигиена 

 Училището осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение и 

тоалетна за всички ученици и работещи; 

 Училището осъществява постоянна информационна дейност /стикери, плакати, беседи и 

др./ във връзка с личната хигиена и противоепидемичните мерки; 

 Портиерът и дежурният учител на входа следят за ползването на устройствата за 

измерване на температура и автоматичния дозатор за дезинфектант за ръце, поставен на 

входа на училището; 

 Дежурният учител на входа следи да няма струпване на ученици във фоайето на 

училището и допуска учениците до класните стаи 10 минути преди началото на учебните 

часове; 

 Храненето на учениците от начален етап става по предварително изготвен график; 

 

 

НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

1. Класните ръководители, с помощта на медицинското лице и педагогическия съветник, 

веднъж седмично, провеждат разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност на всеки в 

условията на епидемия от COVID-19. 

2. Училището уведомява родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен 

дневник SHKOLO, електронни приложения и/или електронна поща: 

 В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и 

заправилата, които следва да се спазват в училището; 

 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището; 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от 

мерките и правилата в училището; 

Съобщенията съдържат информация относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои 

класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, 



необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за 

възстановяване на присъствения учебен процес. 

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ УСТАНОВЕН СЛУЧАЙ НА COVID-

19 В УЧИЛИЩЕТО 

При наличие на симптоми при ученик: 

1. В началото на учебния ден, на входа на училището, под наблюдението на дежурния учител 

се извършва филтър за грипоподобни симтоми и измерване на температурата. 

2. При съмнение или установен случай на Covid-19 в училището, ученикът изчаква в лекарския 

кабинет до идването на родителите. 

3. Медицинското лице се свързва с родителите и ги уведомява за състоянието на ученика. 

4. Медицинското лице напомня на родителите процедурите, които трябва да следват: 

 Избягване на физически контакт; 

 Контакт с личния лекар за преценка на здравословното състояние и действие, съобразно 

ситуацията; 

 След напускане на ученика на медицинския кабинет, незабавно се извършва дезинфекция; 

  Ученикът се допуска отново в присъствена форма на обучение след представяне на 

медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо; 

5. В случай на положителен PCR тест: 

 Родителите информират незабавно директора, който се свързва с РЗИ и предоставя списък с 

контактните ученици и учители; 

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се 

разпореждат от РЗИ и се предписват на директора; 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ, в зависимост 

от конкретната ситуация. 

При наличие на симптоми или положителен резултат при възрастен: 

1. Ако напускането на училището не е възможно веднага лицето изчаква в лекарския кабинет. 

2. Избягва се физически контакт с други лица. 

3. Директорът предоставя на РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с 

лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

4. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора. 

5. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да 

включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

6. След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно 

почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и 

другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели. 

 

Сценарии в зависимост от различните нива на заболеваемост на национално, областно и 

училищно ниво 

 

Ниво 1: Зелен сценарий (14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво) 

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, се предприемат следните 

мерки:  

 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. 

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

 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. 



 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. 

 Създава се организация за максимално присъствено обучение по практическите дисциплини 

и провеждане на учебна практика. 

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. 

 

Ниво 2: Жълт сценарий (14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно 

ниво) 

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

заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен 

процес: 

 Директорът отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и науката 

за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда след 

решение или на педагогическия съвет, или на РЗИ, или на областния кризисен щаб, като 

уведомява съответното Регионално управление на образованието (РУО). 

 При изготвяне на аргументирано предложение за ротация първи следва да премине към 

ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай важи 

принципът,  че към  ОРЕС преминават  първо учениците в средната степен на образование. 

При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от прогимназиалния 

етап. Учениците от начален етап преминават в ОРЕС в краен случай при обективна 

невъзможност обучението да продължи присъствено. 

 В предложението на директора се посочва също оптимален срок за обучение от разстояние в 

електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от регионалната 

здравна инспекция практика в такива случаи. Присъственото обучение е приоритетно за 

постигане на заложените образователни цели и за социализацията на учениците. 

 Мерките на училищно ниво при наличие на единични случаи на заразен/и ученик/ученици, 

педагогически персонал са идентични с тези от зеления сценарий. 

 Практическото обучение на учениците се провежда както при зеления сценарий. 

 

Ниво 3: Червен сценарий (14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на 

областно ниво) 

 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. 

 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. 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. 

 Създава се организация за максимално присъствено обучение на учениците със СОП, като за 

тези с по-висок риск от заразяване или тежко боледуване по желание на родителите се 

организира обучение от разстояние от електронна среда. 

 Практическото обучение на учениците се провежда както при зеления сценарий. 

 

Ниво 4: Тъмночервен сценарий (14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 души на 

областно ниво) 

 Учебният процес в училището е само в електронна среда. Преминаването към ОРЕС се 

регламентира със заповед на министъра на образованието и науката. 

 



Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешно завъйршване на 

учебната година 

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. 

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

са свързани пряко с изпълнението на учебния план 

Такива дейности са целодневната организация на учебния ден, 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. 

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. 

 

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 

1. Обучението в електронна среда от разстояние (ОЕСР) се осъществява с помощта на 

информационните технологии от учителите в училището, като учителите и учениците не са 

физически на едно и също място. 

2. 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 електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за 

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

предметите от специализираната и специфичната подготовка, по своя преценка, използват 

синхронно или комбинирано обучение. 

3. Ако по решение на РЗИ няколко 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. Учителите преподават електронно от училището. 

Преподавателите по предметите от специализираната и специфичната подготовка, по своя 

преценка, използват синхронно или комбинирано обучение /синхронно и асинхронно/. 

4. Ако по решение на РЗИ всички паралелки в училището са поставени под карантина, 

обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в 

училище. Учителите сами решават откъде ще преподават – от училището или от вкъщи. 

5. В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от 

PCR тест, учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от 

разстояние, по утвърденото седмично разписание, ако е осигурен заместващ учител за периода 

на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

6. 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 ОЕСР за 

времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за 

осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 

училище със заместващ учител, ако е осигурен такъв. 

7. При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства учениците 

в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР 

за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след 

което се завръщат обратно в училище. 

8. Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска 

по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има 

желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му 

състояние позволява. Ученикът се обучава асинхронно. Формата на обучение на такъв ученик 

не се променя и остава дневна. На общо основание на такъв ученик, при заявено от него 

желание, училището предоставя консултации и обща подкрепа за преодоляване на 

образователни дефицити, както и психологическа подкрепа. 

9. 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.  

 

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 

ОТДЕЛЕН УЧЕНИК 

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, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, 

система 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. 

Обучението 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. Във втория случай училището се определя от началника на РУО. 

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. 

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят 

отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. В случай че 

ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в 

процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по 

учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет 

от графика за деня. 

 

Настоящите правила са приети на заседание на ПС с протокол № 17, утвърдени са със 

заповед на директора № 291/14.09.2021г. и влизат в сила от датата на тяхното приемане. 

 

 

 


