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Оперативен план за справяне с пандемията от 

COVID-19 

 
I. Преамбюл 

Настоящият оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, прилаган в 

НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца, е изготвен съобразно Национален оперативен план за 

справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 9/13.01.2022 г. на 

Министерския съвет на Република България. 

Основната задача на оперативния план е да осигури подходяща информация за 

персонала на НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца, за да го защити от заразяване и намали 

разпространението на пандемичния причинител на работното място.  

Водещ индикатор за преминаване през етапите на противоепидемичните мерки, 

определени в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 в 

град Враца, следва да бъде натовареността на системата на здравеопазване, измерена 

чрез броя на наличните интензивни легла на територията на града и процентното 

съотношение на заетостта им. 

Училището, като институция с местоположение, намиращо се в областния град 

Враца, е длъжно да прилага подхода за управление по време на бедствия/извънредно 

положение/извънредна епидемична обстановка с цел ограничаване на риска от 

разпространение и опазване на живота и здравето на членовете на училищната общност. 

Настоящият оперативен план не отменя приетите и утвърдени ПРАВИЛА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА В НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ“ ГР. ВРАЦА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2021/2022 Г. 

 

II. Въведение 

Предвид наблюдаваното експлозивно нарастване (пета вълнà) на броя на 

новозаразените лица  при варианта Omicron на COVID-19, водещо до едновременно 

боледуване, изолиране, карантиниране и  свързаното със съществено отсъствие от 

работа/учебен процес на голям брой лица (персонал и ученици), се налага адаптиране 

към Националния оперативен план за справяне с пандемията чрез оперативния план на 

училищната организация. С оперативния план на училището се въвежда  комплексен 

подход за управление на подобни необичайни ситуации, чрез който да се 
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противодейства на свързаните с масовото разпространение на силно заразното 

заболяване неблагоприятни здравни последици. 

 

III. Цел 

Основна цел на оперативния план за справяне с пандемията от COVID-19 е 

създаването на адекватна организация в училище за своевременно предприемане на 

необходимите действия за:   

 осъществяване на мониторинг на отсъствията от училище на учениците и 

на лицата от персонала; 

 намаляване и ограничаване на заболяемостта от COVID-19; 

 поддържане на функционирането на училището като обществено значима 

образователно-възпитателна институция. 

 

IV. Прилагане на мерки за ограничаване разпространението на 

COVID-19 в училище, съобразно въведените етапи на 

национално ниво: 

 

  I-ви етап от Националния план:  

„Присъствено провеждане на учебния процес в училищe“ 

1. При този етап присъственият учебен процес за учениците от училището се 

осъществява при следните условия: 

      а) провеждане на изследване за COVID-19 с бързи  антигенни тестове веднъж 

седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение 

на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или 

изследване; 

      б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане 

на изследване за COVID-19, декларирано писмено и/или при условията на чл. 115а от 

ЗПУО, ученикът не се допуска до присъствено обучение и училището осигурява 

възможност за обучение от разстояние в електронна среда. 

2. Преустановява се смесването на ученици от различни паралелки в целодневна 

организация на учебния ден, при занимания по интереси и при групови дейности 

за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

3. Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи  
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посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, 

опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, 

туристически пътувания и др.  

4. Преустановява се присъственото провеждане на педагогически съвети, 

родителски срещи, заседания на обществените съвети, квалификация на 

педагогическите специалисти. 

5. Присъственото провеждане на олимпиада и/или състезание от календара на 

Министерството на образованието и науката се допуска само при: 

а) провеждане на място на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на 

учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провежданата 

олимпиада или състезание, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи 

за ваксинация, преболедуване или изследване. 

б) осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в залата; 

в) носене на защитна маска за лице от всички участници по време на целия престой в 

училището. 

6. Индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, индивидуални 

дейности за обща и допълнителна подкрепа, изпитвания за текуща оценка, изпити 

и др.) може да се провеждат присъствено на територията на училището и без 

прилагане на изискванията за изследване за COVID-19 на учениците с бързи 

антигенни тестове, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на 

присъствен учебен процес на паралелките. 

7. Педагогическият и непедагогическият персонал носят защитна маска за лице по 

време на целия си престой в училище, а всички ученици на училището - 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), както и в класната стая от пристигането им в училище до 

приключване на изследването им с бърз антигенен тест и отчитане на 

отрицателен резултат от теста – в дните на изследване. 

8. Дейностите в училище се провеждат при стриктен контрол по спазване на 

въведените правила във връзка с извънредната епидемична обстановка, указани с 

Насоки на министъра на образованието и науката. 
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II-ри етап от Националния план:  

„Ограничаване на други дейности“ 

1. Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на 

заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се 

провеждат без смесване на ученици от различни паралелки, вкл. и провежданите 

от специалисти от ЦПЛР ЦРД – Враца с изключение на тези, които разполагат с 

валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване. 

2. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие се 

провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично с бързи 

антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия 

персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за 

ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са 

изследвани за осъществяване на присъствено обучение. 

3. Прилагат се останалите мерки от I-ви етап. 
  

III-ти етап от Националния план:  

„Въвеждане на присъствено обучение на 50% от паралелките на 

ротационен принцип“ 

1. Ротационният принцип НЕ се прилага за учениците от НУ „Иванчо Младенов“ гр. 

Враца. 

2. Учениците от училището при възможност продължават да се обучават 

присъствено, без ротация, след изследване за COVID-19 с бързи антигенни 

тестове при условията на II-ри етап. 

3. Изследването за COVID-19 с бързи антигенни тестове на всички ученици, както и 

на педагогическия и непедагогическия персонал, се осъществява при условията 

на II-ри етап. 

4. Останалите мерки от II-ри етап остават непроменени. 

  

IV-ти етап от Националния план:  

„Преустановяване на присъственото обучение в училище“  

1. Присъствен учебен процес в НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца може да се 

осъществява след изследване, проведено при условията на II-ри етап или да бъде 

преустановен за период не повече от една седмица. 
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2. Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява или да бъде 

преустановен за период не повече от една седмица. 

  

Допълнителни индикатори 

При оценката на риска в училище освен фактора „комплексен анализ“ се имат 

предвид и специфични индикатори:  

 % на отсъствие на ученици поради заболяване;  

 % отсъствие на персонал;  

 възрастово разпространение - седмична заболяемост при учениците, както и при 

персонал на 30-40 г. 

 

Заключение  

И в четирите етапа за прилагане на мерките за ограничаване на 

разпространението на COVID-19 учебният процес в НУ „Иванчо Младенов“ се 

осъществява присъствено. Учениците преминават в ОРЕС по предписание на РЗИ-Враца 

или след заповед на МЗ, МОН. 

mailto:nu_iv_mladenov@abv.bg

