
105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
ГР.СОФИЯ, КВ.”ДИАНАБАД”, УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” 7 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№……... /08.11.2021 год. 

          На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от 

Наредба № 15 за от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка със 

Заповед № РД 09-4247 от 08.11.2021 година на министъра на образованието и 
науката и Заповед № РД 011-911 от 08.11.2021 година на министъра на 
здравеопазването и подадени декларации от родителите на учениците от І-ІV клас 

на основание писмо на министъра на образованието и науката относно 
организиране на дейностите по възстановяване на образователен процес за 

ученици 1-4 клас при заболяемост над 500 на 100000 и писмо с изх. № СЗД21-
УЗ21-242 от 08.11.2021 година на д-р Моника Чеуз, директор на дирекция 
„Здравеопазване“ съм Столична община  

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Ученици от І-ІV клас от паралелките, в които повече от 50 % от 

родителите са подали декларации за тестване, да преминат от ОРЕС към 
обучение в присъствена среда, считано от 10.11.2021 година 
(1.а,1.б,1.в,1.г,1.д,1.е, 2.б,2.в,.2.г,2.д,2.е,3.а,3.б,3.в,3.г,3.д,3.е,4.б,4.в,4.г,4.д,4.е). 

2. Обучението на учениците от 2.а и 4.а клас, чиито родители не са дали 
съгласие за изследване, да се организира обучение в електронна среда. 

3. Насоките за обучение и действия в условията на извънредна 
епидемична обстановка съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на 
министъра на образованието и науката да се прилагат задължително в 

училище до отмяна на извънредната епидемична обстановка. 

4. Провеждане на изследване за доказване на COVID-19 в училище да се 
извършва два пъти седмично чрез неинвазивен бърз антигенен тест. 

5. Ученици, които разполагат с валидни документи за преболедуване или 
изследване по смисъла на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, да не се тестват. 
6.  Изследването на учениците от І-ІV клас да се извършва в училище в 

понеделник и четвъртък в началото на учебния ден.  

7.  Ученик, който отсъства в дните на изследване, да се изследва в първия 
ден, в който посещава присъствено училище.  

8.  Учениците със специални образователни потребности да се тестват 
вкъщи от родителите си. 

9.  В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, 

различни от понеделник и четвъртък, изследването да  се извършва в 
първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, 
следващото изследване се прави в четвъртък.  

10.  Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване 
през седмицата да не се извършва. 



11. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително да носят 
защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, 
в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване 

на ученици от различни паралелки и персонал. 
12. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително да носят 

защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище 
до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и 
отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване. 

13.  Изследването на учениците да се извършва в класната стая на 
съответната паралелка със съдействие на класен ръководител, родители – доброволци, 
медицинското лице и представители на непедагогическия персонал (хигиенисти, 

библиотекар, счетоводител, домакин), заместник-директори по УД и АСД.    
14. При вземане и отчитане на пробата лицата от т.13 да са с лични 

предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището.  
15. Изследването и отчитането на резултата да се осъществява при 

спазването на указанията на производителя на съответния тест.  

16. По време на изследването в класната стая да присъстват само 
учениците  и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. 

17. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат да се събират 
в плътни чували/торби за смет, които да се завързват и да се изхвърлят по общия 
ред от училището като   неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък. 

18. Използваните тестове с отчетен положителен резултат да се събират 
отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 
10 или 20 литра, в зависимост от големината на училището и броя тествани 

ученици. До запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите да се 
съхраняват в определено за целта помещение в училището, до което има достъп 

само медицинската сестра, домакинката и заместник-директора по АСД. 
19. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни 

бързи антигенни тестове за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне 

на отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, 
да се предават от заместник-директора по АСД, в съответната регионална 

здравна инспекция (РЗИ), на територията на която се намира съответното 
училище, като може да се използва неспециализиран транспорт. 

20. В сградата на училището да не се допускат: 

20.1. ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване 
или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са 
изразили съгласие за изследване два пъти седмично; 

20.2.  лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са 
изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в 

училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от 
училището, и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване 
или отрицателен резултат от лабораторно изследване; 

20.3. лица, които не участват в дейностите на училището или в 
изследването на учениците. 

21. След пробовземане, учениците да извършват задължителна хигиена на 
ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете.  

22. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело 

изследване, да се почистват задължително чрез дезинфекция. 
23. Класните стаи, в които е провеждано пробовземане, задължително да 

се проветряват. 

24. При установяване на положителен резултат, ученикът да се отделя 



незабавно в помещението за провеждане на дейности по БДП при наблюдение от 
медицинското лице. 

24.1. Класният ръководител задължително да уведоми родителите на 

ученика. 
24.2. Родителят е длъжен да направи втори тест в лицензирана 

лаборатория. 
24.3.  Ученикът да се допуска обратно в училище само при представяне на 

отрицателен резултат от извършено изследване в лицензирана лаборатория. 
 

          Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички  ученици, 
родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал за сведение и 
изпълнение. 

          Класните ръководители да запознаят учениците и родителите им със 
съдържанието на заповедта и приложението към нея. 
         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ирена Кимонова 

Николова, Павлина Димитрова Костадинова, и Нина Михайлова Серкова, 
заместник – директори по УД и Александра Владимирова Андреева, заместник - 

директор по АСД. 
 
 

 
Запознати със заповедта:                                   Директор: 

Ирена Николова -                                                           (Цветанка Костадинова) 
Павлина Костадинова -                                           
Нина Серкова -  

Александра Андреева -                                                              
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към т.1 

 
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в 
обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, 
които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично 

разпространение на COVID-19 

 
1. Избор на дезинфектант 

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на 
здравеопазването. 

1.2. 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“. 

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е 
вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие. 

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- 
кратко време на въздействие (до 15 минути). 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. 
Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често 
докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в 
градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; 
фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и 
апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често 
докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно 
място, подови покрития). 

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция. 

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва 
почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното 
помещение, общите части. 

3. Начини на приложение на дезинфектантите 
Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху 
повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди 
употреба. 

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, 
които са готови за употреба. 

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 
кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта. 

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри 
кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно 
указанията на производителя. 

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.): 

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под 
формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор 
или в готова форма за употреба. 

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на 
производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета. 

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и 
време на въздействие. 

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива 



посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или 
изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до 
третираните помещения и др. 

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по 
различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности 
при стриктно спазване указанията на производителя. 

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към 
химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.) 

 
 

 Приложение № 2 към т. 4 и т.5 
 

Инструкции за правилна хигиена на ръцете 
 

1. Ръцете се мият винаги: 
а) когато са видимо замърсени  

б) след кихане или кашляне; 
в) преди, по време на и след приготвяне на  храна;  
г) преди хранене; 
д) след ползване на тоалетна; 
е) след досег с животни или техни изпражнения;  
ж) при непосредствена грижа за болен. 

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с 
вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце 
с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща 
специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 
дланите). 

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт 
за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

 
Приложение № 3 към т. 12 

 

Инструкция за правилно носене на лицева маска 
 

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа 
до брадичката. 

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват 
с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

3.Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките 
(ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна. 

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 
обтриват с дезинфектант за ръце. 

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за 
отпадъци, веднага след сваляне. 

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се 
обработват по следния начин: 

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат 
(детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или 

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с 
дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на 
производителя (химио-термодезинфекция). 

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. 

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно. 



УЧЕБНА 2021/2022 Г. 
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НАГРАДИ 

ДИФЕРЕНЦИРАНО 
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ДТВ 


