
СЦЕНАРИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ НИВА НА ЗАБОЛЯЕМОСТ 

НА НАЦИОНАЛНО, ОБЛАСТНО, ОБЩИНСКО И УЧИЛИЩНО НИВО 

  

 

14-дневна заболяемост <100 на 100 000 души на областно ниво  

Училището работят с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и МЗ 

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.   

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти  или 

други служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на 

училището предприема мерки, както следва:   

• При заболял ученик, след задължително предписание на РЗИ, се карантинира 

цялата паралелка и тази паралелка преминава в ОРЕС със заповед на директора на 

училището на основание чл. 40а, ал. 2 от Наредба 10 за организация на дейностите в 

училищното образование.  

• При карантиниране от РЗИ на отделен ученик за него се организира ОРЕС.    

• В училището се осигуряват помещение и техника на учителите, които работят в 

ОРЕС с карантинирани деца и едновременно с това присъствено с останалите 

некарантинирани ученици.   

• Организирането и провеждането на ОРЕС са в съответствие с учебния план и 

утвърдената учебна програма. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените 

възнаграждения съгласно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за 

работна заплата.  

• За  практическото обучение:  

- се създава  организация за максимално присъствено обучение на учениците и за 

провеждане на учебната и производствената им практика, както и на обучението им в 

реална работна среда;  

- Практическото обучение в реална работна среда на учениците в дуална система 

на обучение в 11-ти и 12-ти клас се провежда присъствено според условията на трудовия 

договор между ученика и работодателя. Това става при отсъствие на 

възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител 

Ниво 1:  Зелен сценарий   



(настойник) и при осигуряване на всички противоепидемични мерки на работното 

място за учениците.  

- При невъзможност за провеждането на производствена практика и обучение в 

реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства или от страна на 

работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички 

общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или 

обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната 

година.  

- При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна 

среда по обективни причини (напр. свиване на дейността, съкращаване на наставници, 

фалит), той следва да уведоми своевременно ученика и учителя-методик. С цел избягване 

на съществени пропуски в практическото обучение то ще се организира временно като 

учебна практика в учебно-производствените бази на училищата.  

Ако при зелен сценарий на областно ниво в училището отсъстват 10% от 

учениците поради симптоми на COVID-19 и/или броят заболели учители води до 

невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен процес, се прилагат мерките, 

предвидени за тези случаи в жълтия сценарий.  

  

 
  

14-дневна заболяемост от 100 до 250 на 100 000 души на областно ниво  

Училището работи с предприети предпазни мерки съгласно Насоките на МОН и 

МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.   

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти  или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий.    

При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при 

брой заболели учители, който води до невъзможност за обезпечаване на присъствен 

учебен процес, директорът отправя аргументирано предложение до министъра на 

образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС) след решение или на педагогическия съвет, или 

Ниво 2:  Жълт сценарий   



на РЗИ, или на областния кризисен щаб, като уведомява съответното Регионално 

управление на образованието (РУО).  

       При изготвяне на предложението за ротация се спазва принципът в ОРЕС да бъдат 

не повече от 50% от учениците.  

При изготвяне на аргументирано предложение за ротация първи преминава към 

ОРЕС випускът с най-много заболели или контактни ученици. Важи принципът, че към 

ОРЕС преминават първо учениците в гимназиален етап на образование с изключение на 

XII клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от XII 

клас. 

В предложението на директора се посочва също оптимален срок за обучение от 

разстояние в електронна среда, съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от 

регионалната здравна инспекция практика в такива случаи.  

Мерките на училищно ниво при наличие на единични случаи на заразен/и 

ученик/ученици, педагогически персонал са идентични с тези от зеления сценарий.  

Практическото обучение на учениците се провежда както при зеления сценарий.   

  

 
  

14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 души на областно ниво  

При наличие на единични случаи на ученици, педагогически специалисти  или други 

служители – носители на COVID-19 и/или карантинирани, директорът на училището 

предприема мерките, предвидени за това в зеления сценарий.     

Ако в училището отсъстват 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или 

броят заболели учители води до невъзможност за обезпечаване на присъствен учебен 

процес, се прилагат мерките, предвидени за тези случаи в жълтия сценарий.  

За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на първа линия, се 

допуска сформирането на сборни паралелки на ниво випуск за присъствено обучение по 

време на ОРЕС. Те се организират след решение на педагогическия съвет съобразно 

възможностите на училището.  

Практическото обучение на учениците се провежда както при зеления сценарий.   

  

Ниво 3:  Червен сценарий   



 
  

14-дневна заболяемост ≥ 500 на 100 000 души на областно ниво  

Всички училища в съответната област преминават изцяло в обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС) само след заповед на министъра на здравеопазването, която 

изисква затваряне на училищата, последвана от заповед на министъра на образованието 

и науката за преминаване в ОРЕС.   

В случай че министърът на здравеопазването не разпореди затваряне на училищата в 

съответната област, важат мерките, предвидени в червения сценарий.  

  

Ниво 4:  Тъмночервен сценарий:   


