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ЗАПОВЕД РД-10- 213 / 20.10.2021 г.  
ПЛОВДИВ  

  

  

  

  

На основание чл. 259 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т.1 и 2 от Наредба 15 от 

2019 г. на МОН и Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 на Министъра на 

здравеопазването  
  

Н А Р Е Ж Д А М:   

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на СУ 

„Христо Г. Данов“ гр. Пловдив, считано от 21.10.2021 г.:    

1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски 

центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. 

Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна 

подкрепа.   

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 

симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.    

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови 

мероприятия с такъв характер в трудови колективи.   

4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други 

фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.    

5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и 

музикално изкуство.   
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6. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с 

достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.    

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в 

общините с достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население.  

Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на 

образованието и науката.   

8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в 

общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, 

при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под 

карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по 

график, утвърден от директора на училището.   

9. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 6-8 се взема 

от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, 

ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.   

10. Учебните занятия в училището при присъствено обучение се осъществяват при 

спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието 

и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на 

Министерство на образованието и науката и разработените и утврдени Правила за работа 

в условията на Ковид в СУ „Христо Г. Данов“ Пловдив, публикувани на страницата на 

училището.   

11. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и 

непедагогически персонал в училището носят защитна маска за лице по време на престоя 

и обучението им.   

12. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито или в класната 

стая на паралелката, при неблагоприятни метеорологични условия.  
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13. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и 

занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда 

не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.     

14. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови 

представления, концерти и други сценични прояви на закрито.    

15. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение 

на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни 

федерации.    

16. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни 

басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес 

центрове и таласотерапевтични центрове.   

17. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла 

на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.    

18. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на 

туристически обекти в страната.   

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се 

извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички 

противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. 

на министъра на здравеопазването.   

III. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед № РД-01-748 от 

02.09.2021 г. и всички въведени противоепидемични мерки в отделните области.   

IV. Настоящата заповед да се публикува на страницата на училището в раздел – 

Ковид и класните ръководители и ръководителите на групи да я сведат до 

знанието на родителите.  

V. Ежедневен контрол за нивото на заболеваемост се възлага на ЗДУД. Резултатите 

от него се публикуват на страницата на училището в 2 раздела: ученици и 

персонал.  
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VI. Обедното почистване на класните стаи от механични замърсявания и отпадъци 

се възлага на учениците и учителите, провели последния учебен час в съответния 

кабинет.  

VII. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Светлана Анастасова –  

ЗДАСД.  

  

  

 

Гергана Аврамова 

директор 

 Директор:   

Гергана Аврамова  
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Гергана Аврамова директор 

Гергана Аврамова    

Директор на СУ „Христо Г. Данов“ Пловдив  
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