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УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР АНГЕЛОВ, 

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ, 

Екипът на Родители за безопасно образование изразява своята подкрепа за  

необходимостта от категорични противоепидемични мерки и засилен контрол върху 

спазването им.  

В условия на световна пандемия от Ковид-19 смятаме, че приоритет за всяко 

правителство трябва да бъдатфизическото здравеи опазването на човешкия живот. Новият 

вирус, който покоси света, е изключително опасен и при липса на лекарства и ваксина в 

борбата срещу него сме убедени, чедържавните лидери и техните екипи трябва да 

предприемат необходимите мерки за ограничаване на заразата и риска от нея. Научно 

доказано е, че единствена превенция срещу Ковид-19 са носенето на маски, спазването на 

дистанция и дезинфекцията. Поради това твърдо подкрепяме задължителното носене на 

маски навсякъде на закрито, при струпване на хора на открито, кактои строгия контрол 

върху всички противоепидемични мерки. 

Разбираме, че настоящата ситуация е трудна за цялото общество и за всички сфери 

на живота, както и че дейностите по лимитиране на последствията от Ковид-19в известна 

степен са непопулярни.Вярваме, че с правилнии последователни действия от държавната 

власт, с точни и ясни противоепидемични мерки,както и със засилен контрол върху 

тяхвсички ние ще намерим правилното решение как да се върнем максимално близо до 

нормалния начин на живот в новата различна реалност. 



Според нас следва да се предприемат активни действия по отношение 

предотвратяването на по-мащабното разпространение на инфекцията, като предлагаме да 

се въведат следните мерки, приложени и в редица други европейски държави: 

 Всички училища да преминат в ОЕСР /Обучение в електронна среда от 

разстояние/, считано от 26.10.2020г. –понеделник, до края на обявената 

извънредна епидемиологична обстановка. 

 Провеждане в ОЕСР на лекционните курсове във всички университети. 

Присъственото обучение да се отнася само за упражнения и практики в 

краен случай, при пълна невъзможност за дистанционно такова и при строго 

спазване на противоепидемичните мерки. 

 Преминаване в дистанционна форма на работа за държавната 

администрацияи офис служителите, кактои за останалите непроизводствени 

сектори. Там, където дейностите изискват физическо присъствие, да се 

осигури възможност за организиране на хибриден модел, чрез редуване на 

физическо и дистанционно присъствие на служителите. 

 Ограничаване на броя на лицата, учасващи в мероприятия от частен и 

обществен характер, до 10 души на закрито и до 30 души на открито. 

 Съкращаване на работното време и капацитета на заведенията за 

обществено хранене, ресторанти, дискотеки, баровете, кафенетата и др. до 

22.00ч. Същите да работят при стриктно спазване на мерките за носене на 

маски от персонала, спазване на дистанция между клиентите и дезинфекция. 

 Да бъдат временно преустановени всички дейности от обществен характер, 

които не носят добавена стойност. 

 Ограничаване на публиката при провеждане на културни и спортни  събития 

на закрито до 30% от капацитета на залата (на открито до 50 %) и при строго 

спазване на противоепидемичните мерки.  

 Задължително носене на маски в открити пространства, които са свързани 

със събиране на хора и невъзможност за спазване на дистанция. 

 Ограничаване на пътниците в обществения транспорт до 50% от капацитета 

на съответното превозно средство.  

 Създаване на организация за оказване на граждански контрол върху 

нарушителите на противоепидемичните мерки. 

Нашият екип изказва пълна подкрепа за всяка дейност на Министерство на 

здравеопазването, кояторегламентира съответните адекватни мерки и контрола върху тях, 

а при  необходимост и прилагането на по-рестриктивна политика в тази посока. 

Благодарим за доброто сътрудничество с Министерство на здравеопазването и 

Министерство на образованието и науката и оставаме отворени за диалог и съвместна 

работа. 



 

21.10.2020г.                                                                       С уважение, 

гр. София                                                                          Родители за безопасно образование 


