
      ДГ "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - ГОРНА МАЛИНА 

 
З А П О В Е Д  

№ 04/07.09.2021 г. 
 

 На основание заповед РД 01-748/02.09.2021 год.  на министъра на 
здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на 
територията на Република България, от 07.09.21 г. до 31.10.2021 г, Насоки за 
обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 
детските градиниа МОН , Мерки за организиране на дейностите в ДГ“Вяра 
,Надежда, Любов“Горна Малина след възстановяване приема на деца в условия 
на засилена противоепидемиологична обстановка и началото на учебната 
2021/2022 година, 
 

Н А Р  Е  Ж  Д А М: 
 

1.Работното време на детското заведение ще е от 06:30 ч. до 17:30 часа. 
2.Приемът сутрин и изпращането  на децата вечер да се осъществява по утвърден 
график. 
3.Приемането и изпращането на децата да се извършва при спазване на всички 
противоепидемични мерки и филтър на входа, в присъствието на родител, от 
медицинския специалист на детското заведение и медицинската сестра от 
детската ясла, по график, утвърден от директора на ДГ Горна Малина. 
4.Приемът на децата е от 07:00 ч. до 09:00 часа, по утвърден график от директора 
на ДГ Горна Малина. 
5.Изпращането на децата да се осъществява от 15:50 до 17:30 ч., при спазване на 
мерките в детската градина и утвърден график от директора на ДГ Горна 
Малина. 
6.Филиалите в Априлово и Долно Камарци да приемат деца, считано от 
15.09.2021 г. 
7.Да отпадне ограничението на броя на децата в групите. 
8.Групите ще бъдат разделени на възрастов принцип, съгластно утвърдени 
списъци, със заповед на директора на ДГ Горна Малина. 
9.Транспортът на храната до филиалите да се осъществява със специализиран 
транспорт, при спазване на всички хигиенни и противоепидемични изисквания 
за безопасност, от страна на персонала в кухнята и шофьора на микробуса. 
10.Считано от 15.09.2021 г. да се възстановява превоза на децата по маршрути и 
график, утвърден от директора на ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина със  
заповед № 02/03.09.2021 г. 
11.Отговорност за спазване на противоепидемичните мерки, поддържането на 
хигиена в микробусите, носи управителя на фирма СъниКо и шофьорите на 
микробусите. 



12. Управителят на фирма СъниКо да подсигури измиващи, дезинфекционни 
материали и маси  за микробусите. 
13.Родителите да попълнят декларации по образец  за информирано съгласие и 
споделена отговорност, че са запознати с мерките в детската градина и 
доброволно желаят децата им да посещават детското заведение, на място, при 
сутрешния прием на децата или предварително попълнени, след изтегляне от 
сайта на детското заведение. 
14. Персоналът да се явява на работа след попълнена декларация за поемане на 
доброволна отговорност за работа в условията на COVID -19 
15.Персоналът да спазва Алгоритъма за дезинфекционните мероприятия в 
ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в условията на извънредна епидемиологична 
обстановка. 
16.Да се изработят графици за работа на педагогическия, непедагогически и 
медицински персонал в извънредната ситуация. 
17.Родителите и персонала да се запознаят с мерките за организиране на 
дейността и графиците в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ и Алгоритъма за 
дезинфекционните мероприятия в ДГ“Вяра,Надежда,Любов“ в извънредната 
ситуация. 
18.Всички заинтересовани страни в предучилищното образование, да са 
подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят  
отговорност за органичаване на заразяването и опазване здравето –своето, на 
своите близки и децата. 

Тази заповед и мерките ще бъдат актуализирани и допълвани при 
необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация. 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите страни, чрез сайта 
на детското заведение, елекронния дневник и затворените фейсбук групи по 
звена. 
 
 
 
 Директор : 
  Елена Ножарова 
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