
                                   ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” 

гр.Пловдив,ул.”Коматевско шосе”№137, тел. 032 69-66-68 

e-mail:zs@ouzahari.eu 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-10-479/ 02.08.2021 год. 

На основание чл. 259, ал. 1, 115a, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.24 от Наредба 

№15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти,  чл. 63, ал. 1, ал. 4  и ал. 5 от Закона за здравето и 

чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,  във връзка със заповед №РД- 01-

647/29.07.2021 г.   на министъра на здравеопазването-Стойчо Кацаров и във връзка с 

Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на 

обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 

епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 

2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на 

Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 

2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на 

Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 

25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение 

№ 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и Решение № 426 на Министерския 

съвет от 26 май 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор 

Училищен правилник с мерки и насоки за учебната 2020/2021 г в условията на COVID- 

19 в ОУ „Захари Стоянов” – Пловдив в изпълнение на Насоките за работа на системата 

на училищното образование през учебната 2020/ 2021 г. в условията на COVID- 19, 

разработени от МОН   
Н А Р Е Ж Д А М:   

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на    ОУ 

„Захари Стоянов“-Пловдив считано от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.:   

1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, 

образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от 

юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-

малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване 

на всеки час и дезинфекция.  

2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани 

групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на 

помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.  

3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, 

обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена 

форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в 

което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене 

на защитни маски за лице от всички участници.  



4. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, 

театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, 

занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на 

не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от 

най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места 

(за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).   

5. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не 

повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене 

на защитни маски за лице.  

6. Останалите дейности се спазват по заповед №РД-01-647/29.07.2021 г. на МЗ, а 

дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при 

спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-646 от 

29.07.2021 г. на министъра на здравеопазването.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически 

специалисти, родители и ученици  за сведение и изпълнение  в електронна среда, в сайта 

на училището. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на дежурните учители.  

 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по 

силата на КТ. 

 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 
 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ИСКИЛИЕВА 

Директор на ОУ „Захари Стоянов“, Пловдив 

 


