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Екипите на “Родители за безопасно образование”, “Учители за безопасно 

образование” и „Science in the Crisis”  се противопоставят на предложенията  да отпадне 

забраната за работа на рестoранти, барове, кафенета, дискотеки да функционират във 

формат различен от доставка на храна по домовете.  

1.Съгласно Заповед на Министерство на здравеопазването от 26.01.2021г.  

учениците  се връщат в присъствена форма на обучение, както следва: 



- от 04.02.2021 г. до  17.02.2021 г. – учениците от 7, 8 и 12 клас; 

- от 18.02.2021 г.  до 02.03.2021 г. – учениците от 5,10 и 11 клас„ 

- от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – учениците от 6, 9 и 12 клас. 

Считаме това решение за неприемливо, с оглед на вече установените случаи на 

заболели от т.нар. „британски щам“ на COVID-19 в страната, както и нежеланието на част от 

родителите да тестват децата. Учениците трябва да останат в дистанционна форма на 

обучение за по-дълъг период от време, за да не се допуска отново широко и бързо 

разпространение на вируса сред населението. 

Темата с психичното здраве и доброто образование на децата е изключително важна 

и не бива да се подценява. Но в пандемични условия е необходимо да разберем, че рискът 

от загубата на близък човек е огромен и резултатите върху психиката на децата са още по-

травмиращи. Обучението на децата не е спирало от самото начало на пандемията. 

Учениците преминаха от присъствена в електронна среда, а успехът на дистанционното 

обучение е на челни позиции в Европа. Добрата интернет връзка, бързото адаптиране на 

ученици и учители към новите условия са факт. Там където все още съществуват проблеми 

с осигуряване на техника и интернет, е необходимо Министерство на образованието да се 

погрижи тези деца да не отпаднат от образователната система. Но не трябва това да е с 

цената на преминаване на всички ученици в присъствена форма на обучение и излагане на 

риск за здравето на всички български граждани. 

 

2.Комбинацията от връщането на част от учениците в клас, както и потенциално 

отваряне на ресторанти, барове, кафенета, дискотеки представлява двойно увеличаване на 

риска от разпространение на заразата. 

Мнението на част от представителите на ресторантьорския бранш, че училищата са 

основно гнездо за предаване на вируса, предполага че местата за забавление са безопасни 

и рискът е сведен до минимум. Подобно твърдение не отговоря на научните данни. Те 

доказват, че и двете сфери от обществения живот са места, в които предаването на вируса 

се осъществява бързо и лесно.  

От друга страна екипите ни разбират сложната икономическа ситуация, в която са 

поставени заетите в бранша, затова подкрепяме напълно валидните им искания за 

ускоряване процесите по осигуряване на ликвидна подкрепа и обезщетения. Призоваваме 

отговорните органи и институции да подпомогнат финансово този сектор, за да се облекчат 

последствията, които той понася в резултат на продължителното затваряне. 



3. Съгласно заповедта на МЗ от  26.01.2021 г. посещенията на фитнес центровете и 

зали за групови занимания се посещават при използване на не повече от 50% от капацитета 

им. Нашата позиция е, че това е рисково и затова предлагаме: 

- фитнес залите и зали за танци, спорт и културни събития да работят до 30% от 

допустимия капацитет; 

4. Културните институции – театри, галерии, музеи и други - да продължат работата 

си до 30% от допустимия капацитет. 

5. Съгласно заповед на МЗ от 26.01.2021 г., от  01.02.2021 г. търговските центрове и 

такива от типа МОЛ отварят отново за посетители и клиенти.  

Смятаме, че това е рисково за разпространението на COVID-19, затова предлагаме 

следното: 

- посочените обекти да работят на алтерниращо работно време; 

- хранителните и развлекателни обекти в търговските центрове от тип мол да останат 

затворени; 

Подкрепяме решението за задължителен PCR тест за всички влизащи в страната. 

 

Уверени сме, че въведените през ноември противоепидемични мерки доведоха до 

добри резултати и положителна тенденция в овладяването на епидемията в страната. 

Затова приемаме, че отговорността ни за запазването на ефекта от мерките е обща. При 

облекчаване на мерките следва да се вземе предвид важността и значението на различните 

сектори за обществото, както и потенциала за разпространение на вируса чрез тях. 

 

31.01.2021г.                                                                С уважение:  

гр. София                                                                    Родители за безопасно образование,  

      Учители за безопасно образование, 

            Science in the Crisis 

 


