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Благоевград, 11.11. 2020 г.
ОТ
ПИСМЕНА НЕПРИСЪСТВЕНА ПРОЦЕДУРА НА ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН
ЩАБ ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с променящата се епидемична обстановка на територията на областта,
тенденцията на повишаване броя на диагностицираните с COVID-19 и на нуждаещите се
от хоспитализация, както и завишения брой на заразени учители и ученици се наложи
провеждането на настоящата писмена неприсъствена процедура на Областния
оперативен щаб. С провеждане на процедурата са взети решения за въвеждане на
допълнителни мерки, както следва:
1.
Директорите на учебни заведения на територията на община Благоевград
да създадат организация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда
на всички ученици от 6 -ти до 12-ти клас за периода от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. За
учениците от начален етап директорите взимат решение съобразно конкретната
обстановка в училището и съгласно Заповед РД09-2924/26.10.2020 г. на министъра на
образованието и науката.
2.
Директорите на учебни заведения на територията на всички общини от
област Благоевград, с изключение на община Благоевград, да извършват непрекъснат
мониторинг на дейността на поверените им учебни заведения във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, в това число - да извършват ежедневен
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анализ на отсъстващите, положителните и контактните лица на ученици, педагогически
и непедагогически персонал, както и да предприемат действия съгласно Заповед РД092924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката.
Възлага се на началника на РУО Благоевград да сведе до знанието на директорите
на учебни заведения на територията на областта т.1 и т.2
3.
Забранява се за периода от 12.11.2020 г до 22.11.2020 г. посещението на
непълнолетни лица в търговките центрове тип МОЛ без придружител от територията на
община Благоевград.
Възлага се на управителите на търговките центрове тип МОЛ да създадат
организация за спазване на взетата мярка.
Кореспонденцията водена с членовете на щаба е по електронен път и мобилни
устройства, с цел по-голяма оперативност и бързина, като изпратените отговори за
съгласуване са входирани в електронния архив (Архимед) на Областна администрация
Благоевград под номер 32-03-18(10)/! 1.11.2020 г.

Изготвил:
Ана Жарова
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НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Относно: предложение за преминаване на учениците от община Благоевград от дневна
форма на обучение към обучение в електронна среда.
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Уважаеми г-н Михайлов,
Предлагам учениците от VI до XII клас от община Благоевград да преминат от дневна
форма на обучение към обучение в електронна среда в периода от 12.11.2020г. до
20.11.2020г. включително.
Предложениего ми е свързано с влошаване на пандсмичната ситуация в община
Благоевград и ежедневно увеличаващата се заболеваемост от COVID-19 в цялата област и
най-вече в областния град.
Ежедневно в РЗИ-Благоевград постъпват писма от директори на училища и детски
заведения за голям брой заразени учители, ученици и помощен персонал.
Специалистите от РЗИ издават предписания за преминаване на цели класове от присъствена
форма на обучение към обучение в електронна среда при някои от гях многократно.
Голяма част от учителите попадат в рисковата възрастова група над 50г., и не малко от 1 ях
са с хронични заболявания поради което е целесъобразно макар и за кратко време да
преминат на обучение в електронна среда за да запазим, както тяхното здраве, така и на
учениците и техните ссмейства в условията на пандемична ситуация обусловена от
разпространението на COVID-19.

