
 

                   ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ – РУСЕ 

                        Ул. Шейново 14, e-mail: dgsuny@abv.bg, тел. 082/845 859 

 

З А П О В Е Д 

№ 1068/550 

Русе, 11.09.2020 г. 

На основание, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и разпоредби на Насоки за работата на детската 

градина в условията на разпространението на COVID-19, Заповед РД-34-688/10.09.2020 г. на 

Началника на РУО – Русе и Заповед № РД-01-2428/11.09.2020 г. на Кмета на Община Русе. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ и УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. Длъжностното лице Стоян Стоянов – зам. директор по учебната дейност за лице 

отговорно за организацията и за спазването на правилата във връзка с епидемията. 

2. Правила за регулиране на влизането и на излизането в/от сградите на детската 

градина, без струпване на входа и при спазване на дистанция: 

 Влизането и излизането в/от сградите на детската градина се осъществява, като следва – 

чрез: 

А. График за приемането и изпращането на децата от отделните групи: 

Сграда Време на пребиваване 

в ДГ 

Приемане Изпращане 

От: До: 

ДГ 

„Слънце“  

1  

 

 

07.00 ч. 

 

 

18.30 ч. 

 

 

07.00 – 8.30 ч. 

 

 

16.00 – 18.30 ч. 

ДГ 

„Слънце“  

2 

 

07.00 ч. 

 

18.30 ч. 

 

07.00 – 8.30 ч. 

 

16.00 – 18.30 ч. 

 

Филиали 

 

07.00 ч. 

 

18.30 ч. 

 

07.0 – 8.30 ч. 

 

16.00– 18.30 ч. 

 

Б. План за движение в сградите на ДГ „Слънце“ - Русе 

ДГ „Слънце“ 1 

Помещения: Вход Изход 

Занимални  1 ет. Тераси Тераси 

Занимални  2 ет. Центр. вход Центр. вход 

mailto:dgsuny@abv.bg


Администрация, педагогически и 

непедагогически персонал 

Адм. вход Адм. вход 

ДГ „Слънце“ 2 

Помещения: Вход Изход 

Занимални  1 ет. Тераси/вход на 

група 

Тераси/вход на 

група 

Занимални  2 ет. Центр. вход Центр. вход 

Администрация, педагогически и 

непедагогически персонал 

Центр. вход Центр. вход 

Филиали 

Самостоятелни входове 

 

3. Разпределям на отговорностите в екипа на детската градина и на задълженията на 

всеки от персонала, както следва: 

Длъжност Отговорности 

Зам. директор 

учебна дейност 

Организира цялостното изпълнение и изготвянето на 

документацията на дейностите по спазването на правилата във 

връзка с епидемията. 

Учители по 

възрастови групи 

- Да работят за включване на децата в игри и дейности, които да 

подкрепят емоционалното им развитие и преодоляването на 

тревожността им; 

- Да работят за създаване на навици за миене на ръцете за това 

как най-добре да мият ръцете си (придружаване на децата и 

даване на насоки, когато е необходимо), като преди това им се 

покаже как и кога става това (задължително при пристигането в 

детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко 

хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или 

кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у 

дома). Измиването е с топла вода и сапун за поне 30 секунди, със 

старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна 

употреба; 

- Да прилагат използване на подходящ дезинфектант за ръце, 

когато дете/лице не е в близост до топла вода и течен сапун. 

Възможно най-бързо след това измиване на ръцете с топла вода 

и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в 

краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и 

сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на 



персонала и в последствие ръцете на детето се измиват при 

първа възможност; 

- да организират на дейностите така, че децата от една група да 

бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят 

различни игри или да се въвличат в различни активности; 

- Да подреждат помещенията с възможности за игри в малки 

групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца; 

- Да съдействат и работят за ограничаване на близката 

комуникация между колеги - учители и на едновременния им 

престой в общи помещения; 

- Да носят лични предпазни средства (маски) през цялото време 

на престоя в сградата на детската градина; 

- Да съдействат на ръководството на ДГ при изграждането на 

среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат 

бързо да информират родителите за правилата за работа на 

детската градина и да могат за планират разпределянето на децата 

в групи: - чрез сайта на детската градина и информиране на 

родителите при възможност: 1. По телефон и 2. По електронна 

поща и в краен случай 3.Чрез затворени групи в социалните 

мрежи. 

Пом. възпитатели 

и чистачи 

- Да спазват стриктно всички мерки за дезинфекция и правилата 

за работа на ДГ в условията на епидемия; 

-Между отделните деца/групи в работното помещение се 

осигурява времетраене от поне 20 минути. След приключване на 

работата с всяко дете/група помещението се проветрява, 

дезинфекцира се работното пространство и всички контактни 

повърхности. 

-След работата с всяко дете/група използваните материали се 

дезинфекцират, а когато това е възможно се измиват с топла вода 

и сапун; 

- Да спазват следните правила хигиенно-дезинфекционни 

правила: 

 минимум двукратно дневно проветряване на 

помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди 

пристигането им и след обяд). Проветряване на всички 



помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в 

работния ден; 

 ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично 

на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците); 

 термодезинфекция на спалното бельо при всяко 

изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия; 

 ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на 

подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при 

необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с 

биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се 

във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при 

необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните 

повърхности и предмети; 

 неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на 

тоалетните; при извършване на дезинфекция на гърнетата на 

децата от яслените групи се използва отделна престилка, като 

след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите 

задължително измиват и дезинфекцират ръцете си; 

 задължително измиване на ръцете на децата преди 

хранене и след използване на тоалетната;  

 дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след 

всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се 

подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка 

употреба. 

 използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за 

вода за всяко дете; 

 ежедневно наблюдение на здравословното състояние на 

децата.  

Освен изброените допълнително се осигурява: 

 почистване на други повърхности и точки за контакт 

най-малко два  пъти дневно; 

 недопускане да се внасят стоки и предмети от 

родителите в детската градина/ясла; 

 недопускане да се използват плюшени играчки; 



 играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно 

инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата 

до края на епидемията COVID-19; 

 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, 

след което се измиват и дезинфекцират;  

 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на 

площадките поне веднъж дневно;  

 винаги, когато това е възможно, храната да се приготвя 

на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок 

при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и 

тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на 

храните.  

Дезинфекцията се извършва с разрешени от 

Министерството на здравеопазването за пускане на пазара 

биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на 

биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на 

пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещество и смеси, публикуван на електронната 

страница на Министерството на здравеопазването. 

 

Медицински 

специалисти 

- Да съдействат на ръководството на ДГ за запознаване на 

персонала, децата, семействата и на външните посетители със 

здравните изисквания;  

- Да разработят и предоставят на ръководството на ДГ протокол 

за почистване и за дезинфекци; 

- Да съдействат при създаване на организация за хигиенните и за 

дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за 

начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и за правилното 

приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които 

не са готови за употреба, съгласно издадените от Министерството 

на здравеопазването разрешения от медицинското лице в детската 

градина; 

 

Гл. счетоводител Осигурява финансирането от Бюджета на ДГ за закупуването и 

доставянето на лични предпазни средства, дезинфектанти и 



други необходими материали и пособия по спазването на 

правилата във връзка с епидемията. 

ЗАС Изготвя списъци на персонала и участва в извършването на 

инструктажни правилата във връзка с епидемията. 

Домакин - Изготвя заявките и осигурява доставянето на лични предпазни 

средства, дезинфектанти и други необходими материали и 

пособия по спазването на правилата във връзка с епидемията; 

- Да следи за изчерпване, да определя след консултация с 

директора и да планира броя на необходимите материали за 

спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, 

дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, 

мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, 

ръкавици и др.) и осигуряване на тези материали редовно и в 

необходимите количества. 

Работници в 

кухня 

Да спазват стриктно всички мерки за дезинфекция и правилата 

за работа на ДГ в условията на епидемия. 

Др. работници Да спазват стриктно всички мерки за дезинфекция и правилата 

за работа на ДГ в условията на епидемия. 

 

4. Сутрешният филтър да се извършва при приема на всеки вход от медицинските 

специалисти, а за групите с отделно обособени входове – от учителите на възрастовите 

групи – по инструктаж, проведен от медицинския специалист, а при необходимост да 

съдействат на медицинския специалист при провеждане на сутрешен филтър на всички 

отворени входове на детската градина. 

5. Дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование да бъдат 

сведени до минимум. 

6. Външните педагогически специалисти в ДГ (психолози, логопеди и ресурсни учители) 

продължават да изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични 

мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства и когато това е възможно, 

спазване на физическа дистанция. Те организират индивидуалната и/или групова работа с 

децата при осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Работата с дете или с група е с 

продължителност 30 минути на ден и се провежда при всяка възможност на открито или в 

специално помещение. При работа с група не се допуска събирането на деца от различни 

групи в детската градина. Допустима е групова работа само с деца от една и съща група. 

При невъзможност с децата се организира индивидуална работа. 

7. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията: 



А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса 

включват: 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

2. Намаляване на средата на взаимодействие.  

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на 

взаимодействие на всеки един от нас. В рамките на детската градина ограничаването на средата на 

взаимодействие е възможно само частично. Отчитайки възрастта на децата и спецификата на 

процеса на взаимодействие е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да 

се гарантира липсата на физическо взаимодействие вътре в група, затова като задължителен модел 

следва да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между децата и персонала 

от отделните групи. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на 

болно дете за среда на взаимодействие да се приема само групата, в която то се обучава, респ. да 

се ограничи броят на децата/персонала, подлежащи на карантина.  

За осъществяването на този модел се налага и допълнителното ограничение за спазване на 

дистанция между учителите и ограничаване на другите педагогически специалисти, които се 

налага да влизат в повече от една група.  

Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е 

необходимо за опазване здравето и живота на децата. Не се допускат и контакти на член от 

персонала на детската градина с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детската 

градина следва да е ясно, че: 

 спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група 

не е възможно; 

 физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи; 

 физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи; 

 физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската 

градина. 

3. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

 в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая/методичен кабинет, 

административните помещения) – от директор, всички учители, другите педагогически 

специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, чистачи, административен персонал в 

т. ч. и от външните за институцията лица;  

 в групите, физкултурен и музикален салон – от учителите, помощник-възпитателите, 

чистачите, другите педагогически специалисти и медицинските лица, когато работят с повече от 

една група; 



Горните правила за носене на маски/шлемове са съгласно действащи здравни правила общо 

за страната. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на 

здравеопазването.  

Детската градина осигурявт маски или шлемове за учителите, помощник-възпитателите, 

чистачите и медицинските лица. Носенето на защитни маски за лице се препоръчва пред носенето 

на шлемове. 

4. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – 

подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, 

мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция 

на всеки час съгласно указание на РЗИ.  

Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването и 

своевременно осигуряване на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, 

както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука.  

Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява 

чрез:  

 минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на 

децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 

мин на всеки астрономически час в работния ден; 

 ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и 

ежемесечно на дюшеците (матраците); 

 термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с 

гореща ютия; 

 ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун 

на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с 

биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното 

въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро проветряване, при необходимост 

избърсване и изплакване на дезинфекцираните повърхности и предмети; 

 неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при извършване на 

дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва отделна престилка, като след 

обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират 

ръцете си; 

 задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на 

тоалетната;  



 дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда 

и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба. 

 използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете; 

 ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.  

Освен изброените допълнително се осигурява: 

 почистване на други повърхности и точки за контакт най-малко два  пъти дневно; 

 недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла; 

 недопускане да се използват плюшени играчки; 

 играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат 

опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19; 

 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и 

дезинфекцират;  

 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;  

 винаги, когато това е възможно, храната да се приготвя на място в детската градина в 

обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. 

и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на 

Българската агенция за безопасност на храните.  

Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за 

пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има 

издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на 

Министерството на здравеопазването. 

  Инструкции за алгоритъма на извършване на дезинфекция ще намерите на: 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_

grajdani.pdf 

5. Засилена лична хигиена и условия за това: 

- Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички деца и работещи; 

- Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне; 

- Доколкото е възможно елиминиране на навиците, свързани с докосване на лицето, носа, 

устата и очите. 

6. Приемът на деца в детската градина. 

 Приемът в детската градина се извършва в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните 

условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на 

най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf


на детската градина. За тази цел е създадена организация за отварянето на всички възможни входове на 

детската градина, което гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.  

Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от 

директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – 

маска/шлем, като в случай на констатиране на признаци на заболяване детето не се приема. От 

момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване 

на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е 

препоръчано от личния му лекар. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството 

на детската градина създава организация, която да осигури безопасното приемане и предаване 

на децата без да се допускат родителите в сградата на детската градина. Когато е наложително 

да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични предпазни средства, 

да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане.   

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина, 

същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно 

Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 

18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях. 

За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, при отсъствие за повече от 

2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. 

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред 

кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови 

посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират 

обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на 

заразно заболяване през последните 14 дни. 

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите: 

 да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина; 

 да подготвят предварително необходимите документи за прием; 

 да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да 

подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време 

на реадаптацията на детето им; 

 да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, 

когато това е възможно; 

 при необходимост да изчакат на нужното разстояние, за да се предотврати струпване; 

 да не ги водят в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или 

измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса; 



 да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската 

градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно да спазват изискванията 

за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице; 

 да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на 

лекуващия/личния лекар на детето.  

7. Всички външни посетители, куриери, пощи, служители на външни фирми, посетили в 

нашите обекти, трябва да: 

- Попълнят Въпросник. При отговор с „да” на някой от въпросите – не се допускат на 

територията на ДГ. 

- Допускат се на територията на ДГ, като попълнят данните си, включващи три имена, 

фирма или ЕГН. Списъкът е превенция с цел, ако се установи болен наш служител или 

посетител, тези списъци да бъдат предоставени на Здравните власти, за да могат по-

бързо да издирят лицата, които са били в контакт със заразените. 

 

 Настоящата заповед да се сведе за сведение и изпълнение до всички длъжностни лица от ЗАС, 

г-жа Росица Василева. 

 Контрол по настоящата ще се изпълнява от директора. 

 

 

 

 

 

 

 


