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МЕРКИ  

за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията COVID 19 в 

СУ „СВ. Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол 

за учебната 2021/2022 година 

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на 

вируса включват: 

1. Спазване на общите здравни мерки.  

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

Носенето на маска е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 

санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при 

хранене)– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, 

кабинети, физкултурен салон) ; 

- в училищните автобуси.  

Носенето на маска в класната стая е задължително за учениците от V-XII клас  .  

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

страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите 

могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.  

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване, а за учителите -  маски . Препоръчително е защитните маски 

за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал 
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да са поне от 3 слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой 

хидрофилен материал, напр. памук; 

2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който 

може да ограничи външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден 

хидрофобен слой от синтетичен невълнен материал като полипропилен или 

памучен слой, който да засилва филтрацията или да задържа капчици. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в 

следните случаи: 

 В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 

 За учениците от предучилищните групи и начален етап  

 За деца със специални образователни потребности, при които има 

установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и 

становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това; 

 В часовете по физическо възпитание и спорт; 

 За учителите, които са на разстояние 1,5 метра  при преподаване 

 

 

  

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

 

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

смяната)влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, 

бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, 

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. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално 

внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, 

работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се 

дезинфекцират във всяко междучасие. 

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

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. 



На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс. 

  Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията ще намерите на  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavja

ne_grajdani.pdf. 

4. Засилена лична хигиена и условия за това: 

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

тоалетните за всички ученици и работещи. 

 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в 

учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и 

работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана. 

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

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне. 

 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и 

БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“ 

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с 

епидемията  

 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във 

връзка с епидемията. 

 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.  

 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните 

изисквания.  

 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с 

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

приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, 

съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището 

и/или под методичната помощ на РЗИ.  

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при 

осъществяване на заниманията по интереси. 

 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf
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училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не 

позволява пряко взаимодействие между тях. 

 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните 

здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

 Предварително проучване на планираните и реализирани противоепидемични мерки 
и условията на труд сред фирмите-партньори за организирането и провеждането на 
производствените практики и/или практиките на конкретно работно място за 
учениците в дуална система на обучение 
 

Б. Препоръчителни мерки 

За осигуряване на дистанция между паралелките 

1. Класни стаи и организация на учебния процес 

 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните 

паралелки, при което учителите се местят, а не учениците. 

Основна сграда: 

1 етаж: стая №1 – XII клас 

             стая №2 –   X  клас 

             стая №3 – XI   клас 

             стая №4 – IX   клас 

2 етаж: стая №1 –  VI   клас 

             стая №2 – V  клас 

             стая №3 – VIII клас 

             стая №4 –   VII клас 

 

Групи ЦДО: 

V , VI  и VII класове – 2 етаж, стая №4 

 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, 

лаборатории, работилници и физкултурен салон. 

 

 Отделяне на паралелките от начален етап  в отделна сграда: 

1 етаж: стая №1 –  I    клас 

             стая №2 – II    клас 

2 етаж: стая №3 – IV   клас 

             стая №4 – III   клас 



Групи ЦДО: 

I и  II класове -1 етаж, стая №2 

III и  IV класове -2 етаж, стая №4 

 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната 

обстановка позволява това. 

 Провеждане на производствени практики  при конкретен работодател при стриктно 

спазване на противоепидемичните мерки.  

 

 Използване на един/а учебен чин/учебна маса/работно място от един ученик и 

разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при 

малочислени паралелки и по-големи класни стаи/работилници).  

 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред 

маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където 

е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка. 

 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи. 

 

2. Коридори и стълбища 

 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване 

на входа и при спазване на дистанция. 

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения  

 Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които 

могат да влизат, в зависимост от капацитета). 

 Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със 

слети часове. 

4. Входове 

Училището  разполага с един вход в основната сграда. 

5. Стол и бюфети 

• При раздаване на закуските само един ученик ги взема с еднократна торба, която се 

подменя ежедневно и ги пренася в класната стая. При подходящи метеорологични условия 

храненето да бъде в училищния двор 

 

 Хранене по график:  

- I, II , III и IV класове  - след пети час 

- V,  VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII  класове по график, съобразно седмичното 

разписание 



 Обособени зони за хранене за отделните паралелки. 

 Правила да не се допускат опашки от близко стоящи ученици (когато са паралелки, които 

не си взаимодействат), чрез маркиране мястото на всеки ученик при изчакване на 

опашката. 

 Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

6. Училищен двор 

 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището  

 Разделяне на дворовете на зони за отделните етапи на обучение. 

 Провеждане на повече занятия навън. 

7. Ограничаване достъпа на външни лица в дворовете и през почивните дни. 

Комуникация. Учителска стая 

 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а 

индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ. 

 

 

8. Физкултурен салон 

Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане 

на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи 

помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във 

физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас  

9. Учебна работилница 

 При провеждане на часовете по учебна и производствена практика, когато в хода на 

изпълнение на практическото задание се изисква по-близък контакт между учениците, 

последните да използват маски 

 В часовете по учебна и производствена практика учениците и преподавателите да 

използват ръкавици, калцуни/при използване на ботуши/, използваното от учениците 

работно облекло да се събира в еднократни торби и  се пере 

 Дезинфекция на учебната работилница/лаборатория и проветряване след 

приключване на практиката на отделен клас 

10. Кабинет ИКТ 

Учениците дезинфекцират ръцете си при влизане в кабинета. 

11. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ 



 Приемат се един път седмично. 

12. Използване на училищен транспорт 

 Дезинфекция на училищния автобус след сутрешното, след обедното и след последното 

извозване на учениците 

 При сутрешното извозване дежурният придружител да осъществява филтър като не 

допуска в автобуса във видимо нездраво състояние/ хрема, кашлица/ 

 Дезинфекция на ръцете при качване в автобуса 

 

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището 

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или 

случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните 

адреси налицата за контакт в двете институции. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови 

бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището 

да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19. 

 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с 

отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при 

съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица. 

 

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 

 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може 

да се осигурят от учители в училището. 

 

В. Възпитателните мерки включват: 

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, 

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и 

живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-

вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и 

физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.  

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая  

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 



Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали 

(плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, 

носене на защитни маски. 

Тестване 

 При осигурени безплатни за образователните институции тестове след 

решение на педагогическия съвет и координиране с РЗИ директорът 

организира тестване на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал

 

 При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите      

поне 90% от тях директорът на училището организира тестване на децата поне 

веднъж в седмицата.
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Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 

 

Сред приоритетните задачи на всяко училище при разработване на училищния си модел 

е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, 

както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай 

на  COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с 

вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в 

случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на 

колектива в училището. 

Подготвителните мерки изискват: 

1.  Обособяване на място, по възможност над 6 м2, за временно отделяне на ученик или лице с 

грипоподобни симптоми.  

2.Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие 

на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо 

нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище това може да се 

извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които 

влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на 

учениците. 

3.Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите 

специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят 

потенциалните заболели. 

4.Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването 

им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки. 

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  

COVID-19 в училището включват: 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, 

хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): 

Първоначално поведение 
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 Ученикът се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се 

прибере у дома.За целта  да  се използва медицинският кабинет. 

 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му. 

 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки(носене на маски за лице, 

използване на личен транспорт при възможност). 

 На родителите/ настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да 

се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по 

телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно 

конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус. 

 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска 

бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо. 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик 

 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже 

със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт 

с ученика в съответствие с указанията на РЗИ. 

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може 

да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище. 

 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, 

се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.  

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-

дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като 

близки контактни: 

o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

o Класният ръководител в начален етап на основно образование. 
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o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-

19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  

 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се  

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 

дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали 

детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно 

заразяване на възрастни в домакинствата. 

 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и 

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което 

стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.   

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, 

кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и 

др.): 

 

Първоначално поведение 

 Лицето незабавно се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако 

връщането у дома не е възможно в същия момент.  

 Избягва се физически контакт с други лица. 

 При възможност използва личен транспорт за придвижване.  
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 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за 

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на 

лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето. 

 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък 

срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция. 

 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки. 

 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от 

семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо. 

 

 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек 

 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната 

РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на 

инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-

адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и  

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 

предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното 

училище.  

 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може 

да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище. 

 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-

дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като 

високорискови контактни: 

o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен 

ръководител –родителите/настойниците се инструктират за провеждане на 

наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.  
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o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна 

маска за лице. 

 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни 

преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-

19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.  

 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на 

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно 

уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно 

почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и 

предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и 

другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели. 

 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от 

конкретната ситуация. 
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Запознати: 

№ по 

ред 

Име, презиме и 

фамилия 

Длъжност Подпис 

1.  Владимира Върбанова 

Пчеларова 

Заместник-директор, учебна 

дейност 

 

2.  Атанаска Минова 

Бонева  

Заместник-директор, учебно 

творческа дейност 

 

3.  Александър Стоянов 

Илчев 

Психолог, училищен   

4.  Ася Северинова 

Динева 

Учител в група за целодневна 

организация на учебния ден в I - IV 

клас 

 

5.  Весела Колева 

Димитрова 

Учител в група за целодневна 

организация на учебния ден в V-VII 

клас 

 

6.  Галина Цветкова  

Михайлова 

Старши учител в началния етап на 

основното образование 

 

7.  Димитринка Иванова 

Караколева 

Учител в началния етап на 

основното образование 

 

8.  Елена Петрова 

Атанасова 

Старши учител по 

общообразователна подготовка в 

V-ХII клас 

 

9.  Ивалина Любенова 

Иванова 

Старши учител в началния етап на 

основното образование 

 

10.  Иванка Енчева 

Муцова 

Учител по общообразователна 

подготовка в V-ХII клас 

 

11.  Йонка Иванова 

Динева 

Учител в началния етап на 

основното образование 

 

12.  Красимира Стоянова 

Желева 

Старши учител по 

общообразователна подготовка в 

V-ХII клас 

 

13.  Мариана Петрова 

Георгиева 

Учител по общообразователна 

подготовка в V-ХII клас 

 

14.  Моника Василева 

Радева 

Старши учител по 

общообразователна подготовка в 

V-ХII клас 

 

15.  Пейо Костов Пеев Учител по общообразователна 

подготовка в V-ХII клас 

 

16.  инж. Пламен 

Николаев Паскалев 

Учител, теоретично обучение  

17.  инж. Росица Едрева 

Колева 

Учител по общообразователна 

подготовка в V-ХII клас 

 

18.  Станимир Василев 

Влахов 

Учител в група за целодневна 

организация на учебния ден в I - IV 

клас 

 

19.  н.с. Станимир Иванов 

Марчев 

Учител, практическо обучение  

20.  инж. Татяна Тодорова 

Жекова 

Старши учител, теоретично 

обучение 

 

21.  Тони Георгиев Тонев Старши учител по 

общообразователна подготовка в 

V-ХII клас 
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22.  Цветелина Димитрова 

Димитрова 

Учител по общообразователна 

подготовка в V-ХII клас 

 

23.  Станка Георгиева 

Ташева 

Завеждащ административна служба 

 

 

24.  Гинка Минчева 

Караджова 

Чистач/ Хигиенист; 

Работник, кухня 

 

25.  Красимира 

Щилиянова Димова 

Чистач/ Хигиенист  

26.  Кръстина Георгиева 

Пенчева 

Чистач/ Хигиенист 

 

 

27.  Марийка Павлова 

Динева 

Чистач/ Хигиенист  

28.  Христо Динев 

Христов 

Шофьор, автобус 

 

 

29.  Зорница Радостинова 

георгиева 

Образователен медиатор по проект 

BG05M2OP001-3.014-0001 „С 

надежда за бъдеще” 

 

30.  Ани Георгиева Колева Образователен медиатор по проект 
BG05M2OP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и 

фамилия 

Длъжност Подпис 

1.  Йовка Панайотова 

Дечева 

Счетоводител 

 

 

2.  Гергана Дианова 

Петрова-Димитрова 

Финансов контрольор 

 

 

 

 


