
 

З А П О В Е Д  

№ 580 / 21.05.2020 

 

 На основание ЧЛ. 259 АЛ.1 ОТ зпуо, ЧЛ.31АЛ.1Т.24 ОТ Наредба № 

15/22.07.2019 за статута и прохфесионалното развитие на учителите, 

директорите и други педагогически специалисти, на основанеи Решение №325 

от 14.05.2020 г. на Министерски съвет на Република България за обявяване на 

извънредна епидемична обстановка в страната, Заповед на кмета на Община 

Варна № 1707/19.05.2020, Заповед №РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на 

здравеопазването  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Възстановявам нормалния образователен и възпитателен процес в 

условията на извънредна епидемична обстановка, след провеждане на 

инструктаж на целия персонал, считано от 07:00 часа на 26.05.2020 година. 

2. Учителите водят и следят стриктно посещаемостта на всяко дете за 

съответния работен ден. 

3. Приема на деца на територията на ДГ № 14 „Дружба“ става само и 

единствено след попълване на формуляр по образец – Декларация за споделено 

отговорност от законопредставляващ. 

4. За желание на родителите да бъде възобновено посещението на 

детската градина от дете, следва задължително да се подаде по електорен път 

заявление по образец, най-малко 2 дни по-рано. 

5. Определям длъжностни лица за измерване на телесната температура на 

децата, на които родителите са заявили желание както следва – м.с. Т. 

Баджакова, м.с. Р. Андонова в зависимост от смяната и командировани 

медицински сестри от Дирекция Здравеопазване.   

Деца с фебрилна температура над 37,3 градуса не се приемат на 

територеята на ДГ № 14 „Дружба“ 

6. За координатор на дейностите по приема определям – ЗТС З. Митева, 

която да следи за коректността на подадените декларации и новопостъпили 

заявления. 

7. След измерване на телесната температура децата се приемат от 

помощник възпитател и/или психолог и се съпровождат до определената 

занималня или площадка, при дезинфекция на ръце и подметки. 

8. Деца със специални образователни потребности и/или хронични 

заболявания се приемат веднос препоръки от общопрактикуващ лекар, при 

наличие на такива. 

9. Забранявам използването на климатичната инсталация и уреди до второ 

нареждане, като помещенията се проветряват за период от 10 минути на всеки 

30-40 минути. 

10. Носенето на лични предпазни средства е задължинелно за всички от 

началото до края на деня като шлемовете се почестват поне 3 пъти дневно, 




