
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за епидемичната обстановка в ОУ „Христо Ботев“ гр. Асеновград  

от 15.09.2021 до 16.00 часа на  16.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;     

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учител.  

- карантинирани ученици – 2 случая на карантинирани ученици, без прояви на 

симптоматика поради положителен PSR тест на член от семейството ; 

5 а клас - 1 случай      /от 14.09.2021г.до 23.09.2021г./ 

6 в клас - 1 случай      /от 09.09.2021г. до 19.09.2021г./ 

Учениците не са присъствали в училищната сграда през периода на карантинирането 

им.     

- 1 случаи на карантиниран учител поради положителен PSR тест на член от 

семейството. Учителят не е присъствал в училищната сграда преди карантинирането 

му. 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

до 16.00 часа на  17.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;     

- 1 регистриран случай на положителен резултат за COVID-19 на учител. Учителят не е 

присъствал в училищната сграда преди регистрирането му с  положителен резултат за 

COVID-19.     

- карантинирани ученици – 2 случая на карантинирани ученици, без прояви на 

симптоматика поради положителен PSR тест на член от семейството ; 

5 а клас - 1 случай      /от 14.09.2021г.до 23.09.2021г./ 

6 в клас - 1 случай      /от 09.09.2021г. до 19.09.2021г./ 

Учениците не са присъствали в училищната сграда преди и през периода на 

карантинирането им.     

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива.  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

от 20.09.2021 до 16.00 часа на  21.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;   

- 1 регистриран случай от предходен период  на положителен резултат за COVID-19 на 

учител. Учителят не е присъствал в училищната сграда преди регистрирането му с  

положителен резултат за COVID-19.  

- няма нови случаи на карантинирани ученици;  

- карантинирани ученици от предходен период – 1 случай на карантиниран ученик, 

без прояви на симптоматика поради положителен PSR тест на член от семейството ; 

5 а клас - 1 случай /от 14.09.2021г.до 23.09.2021г./ 



Ученикът не е присъствал в училищната сграда преди и през периода на 

карантинирането му.     

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива.  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

до 16.00 часа на  24.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;     

- не са регистрирани нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

- 1 регистриран случай от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учител. Учителят не е присъствал в училищната сграда преди регистрирането му с  

положителен резултат за COVID-19.     

- няма случаи на карантинирани ученици;  

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

  

до 16.00 часа на  27.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;    

- регистриран 1 нов случаи на положителен резултат за COVID-19 на учител. Учителят 

не е присъствал в училищната сграда от 25.09.2021г.  

- 1 регистриран случай от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учител. Учителят не е присъствал в училищната сграда преди регистрирането му с  

положителен резултат за COVID-19.     

- 1 случаи на карантиниран ученик- 6 а клас до 03.10.2021г.; 

- карантинирана 1 паралелка / 1 в клас / до 03.10.2021г. 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

до 16.00 часа на  28.09.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;    

- не са регистрирани нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

- 2 регистрирани случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители.  

- 1 нов случай на карантиниран ученик - 2 б клас до 06.10.2021г. Ученикът не е 

присъствал в училищната сграда 5 дни преди карантинирането му; 

- 1 случаи на карантиниран ученик от предходен период - 6 а клас до 03.10.2021г.; 

- карантинирана 1 паралелка / 1 в клас / до 03.10.2021г. 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   



 до 16.00 часа на  07.10.2021г. 

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;    

- Регистриран 1  нов случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива; Работникът с положителен PSR тест е 

карантиниран за 14 дни. Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията в които 

е работил и подхода към тях. РЗИ –Асеновград не направи предписание да се 

карантинират контактни лица. 

- 1 регистриран случай от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учител.  

- 1  регистриран нов  случай на карантиниран ученик/чка  - 2 в клас. Ученикът/чката е 

карантиниран/а поради положителен PSR тест на член от семейството ; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

до 16.00 часа на  08.10.2021г. 

- 1 регистриран случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици- VI в клас;    

- не са регистрирани нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

- 2 регистрирани случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива  

-  карантинирана 1 паралелка / VI в клас / до 15.10.2021г. 

- 3 регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

- 2 в клас – 2 случая;  

- 5 б клас – 1 случай.  

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика ; 

– 1 случай на карантиниран ученик от предходен период / 2 в клас/, без прояви на 

симптоматика поради положителен PSR тест на член от семейството ; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

до 16.00 часа на  12.10.2021г. 

- 1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

ученици- VI в клас;    

- 1 регистриран случай  на положителен резултат за COVID-19 на учител.  Учителят  с 

положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 24.10.2021.  Извършена е 4 - 

кратна дезинфекция на помещенията в които е работил и подхода към тях. РЗИ –

Асеновград не направи предписание да се карантинират контактни лица. 

- 1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива – до 20.10.2021г.  

-  карантинирана 1 паралелка / VI в клас / до 15.10.2021г. 

- 2 регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

- Подготвителна група  – 1 случай;  



- 3 в клас – 1 случай.  

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика ; 

– 3 случая на карантинирани ученици от предходен период: 

   2 в клас – 2 случая; 

   5 б клас – 1 случай; 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

 

 до 16.00 часа на  15.10.2021г. 

- 1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

ученици- VI в клас;    

- 1 регистриран случай от предходен период  на положителен резултат за COVID-19 на 

учител.  Учителят  с положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 24.10.2021.  

Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията в които е работил и подхода 

към тях. РЗИ –Асеновград не направи предписание да се карантинират контактни 

лица. 

- 1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива – до 20.10.2021г.  

-  карантинирана 1 паралелка / VI в клас / до 15.10.2021г. 

- няма  регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика ; 

– 5 случая на карантинирани ученици от предходен период: 

   2 в клас – 2 случая; 

   5 б клас – 1 случай; 

   Подготвителна група  – 1 случай;  

   3 в клас – 1 случай.  

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

 

до 16.00 часа на  19.10.2021г. 

- няма  нови регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

-  1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

ученици- VI в клас;    

 



- 1 регистриран случай от предходен период  на положителен резултат за COVID-19 на 

учител.  Учителят  с положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 24.10.2021.  

Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията в които е работил и подхода 

към тях. РЗИ –Асеновград не направи предписание да се карантинират контактни 

лица. 

- 1 регистриран случаи от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива – до 20.10.2021г.  

-  2  регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

5 а – 1 случай; 

7 а – 1 случай 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика ; 

– 2 случая на карантинирани ученици от предходен период: 

Подготвителна група  – 1 случай;  

3 в клас – 1 случай.  

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

 

 до 16.00 часа на  22.10.2021г. 

- няма  нови регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

- 1 регистриран случай от предходен период  на положителен резултат за COVID-19 на 

учител.  Учителят  с положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 24.10.2021.     

- 2  регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

2б – 1 случай; 

7б – 1 случай. 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика ; 

– 2 случая на карантинирани ученици от предходен период: 

5 а – 1 случай; 

7 а – 1 случай 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, 

без проява на  симптоматика; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна             

симптоматика / за ученик или лице от колектива.   

 

 

 



                                             до 16.00 часа на  25.10.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

- 4  регистрирани нови  случаи на карантинирани ученици: 

2б – 1 случай; 

4а – 1 случай; 

5б – 2 случая. 

Учениците са карантинирани поради контакт с лице с положителен PSR тест, без проява на  

симптоматика ; 

– 4 случая на карантинирани ученици от предходен период: 

5 а – 1 случай; 

7 а – 1 случай; 

2б – 1 случай; 

7б – 1 случай. 

Учениците са карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, без проява на  

симптоматика; 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика / за 

ученик или лице от колектива.   

                                              

                                                      до 16.00 часа на  19.11.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

- 1  регистриран  случаи на карантинирани ученици: 

2б – 1 случай до 23.11.2021г.; 

Ученикът/чката  е карантиниран/а поради контакт с лице с положителен PSR тест, без проява на  

симптоматика. Карантината е наложена в период на обучение от разстояние в електронна среда- 

ученикът/чката  не  е присъствал/а в училище. 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика / за 

ученик или лице от колектива.   

 

 



                                              до 16.00 часа на  26.11.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика / за 

ученик или лице от колектива; 

- не са регистрирани случаи на карантинирани ученици, след извършено тестване в класната стая с 

предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз  антигенен тест.    

                                              

 

                                                        до 16.00 часа на  03.12.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика / за 

ученик или лице от колектива; 

- не са регистрирани случаи на карантинирани ученици, след извършено тестване в класната стая с 

предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз  антигенен тест.    

 

 

                                               до 16.00 часа на  10.12.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика / за 

ученик или лице от колектива; 

- не са регистрирани случаи на карантинирани ученици, след извършено тестване в класната стая с 

предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз  антигенен тест.    

 

                                       

 

 



                                                        до 16.00 часа на  17.12.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

-  1 случай на карантиниран ученик/чка: 

   7 б – 1 случай – 10 дни до 23.12.2021г.  

Ученикът/чката  е карантиниран/а поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика. Не е посещавал/а училищната сграда от 08.12.2021г. 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

                                                         

до 16.00 часа на  22.12.2021г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- не са регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

-  1 случай на карантиниран ученик/чка от предходен период: 

   7 б – 1 случай – 10 дни до 23.12.2021г.  

-  3 нови  случаи на карантинирани ученици: 

   7 б – 1 случай – 10 дни до 26.12.2021г.  

   7 а – 1 случай – 10 дни до 30.12.2021г.  

   4 б – 1 случай – 10 дни до 30.12.2021г.  

Учениците се  карантинирани поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

 

 

 

 

 



до 16.00 часа на  04.01.2022г. 

- не са  регистрирани случаи на положителен резултат за COVID-19 на ученици;  

- 1  регистриран случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива; Учителят  с положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 

06.01.2022.  Не е посещавал/а училищната сграда от 23.12.2021г. 

-  1 регистриран  случай  на карантиниран/а  ученик/чка : 

- 4 б клас – 1 случай – карантиниран/а до 08.01.2022г. 

 Ученикът/чката  се  карантинира поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика. Не е посещавал/а училищната сграда от 23.12.2021г. 

- няма случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива;  

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

- не са регистрирани случаи на карантинирани ученици, след извършено тестване в класната стая с 

предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз  антигенен тест.    

 

до 16.00 часа на  11.01.2022г. 

- регистрирани 2 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици: 

 – 2 в клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

– 4 б клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

- регистриран 1 случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива; Учителят  с положителен PSR тест е карантиниран за 14 дни – до 

23.01.2022.  Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията, в които е работил, и 

подхода към тях. РЗИ –Асеновград не направи предписание да се карантинират контактни 

лица. 

-  регистрирани  случаи  на карантинирани  паралелки поради положителен резултат за 

COVID-19 на ученици : 

- 2 в клас – 23 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

- 4 б клас – 20 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

 - 1 случаи на карантинирани учители, служители или работници от колектива – до 19.01.2022 

год.;  Учителят   се  карантинира поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика. Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията, в които е 

работил, и подхода към тях. 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 



до 16.00 часа на  14.01.2022г. 

1. Няма нови регистрирани  случаи  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

2. Регистрирани 2 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

 – 2 в клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

– 4 б клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

3. Регистриран 1 нов случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива; Учителят  с положителен тест е карантиниран– до 19.01.2022.  

Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията, в които е работил, и подхода към тях. 

РЗИ –Асеновград не направи предписание да се карантинират контактни лица. 

4. Регистриран 1 случай от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива; Учителят  с положителен PSR тест е 

карантиниран за 14 дни – до 23.01.2022.   

5.  Регистриран  случай  на карантинирана  паралелка поради положителен резултат за 

COVID-19 на учител : 

- Подготвителна група  – 28 деца  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на стаята на подг.група, 

коридорите  и  сан. възли. 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици: 

- 2 в клас – 23 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

- 4 б клас – 20 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Нови карантинирани учители, служители или работници от колектива - 1 случаи. Учителят е 

карантиниран до 20.01.2022 год. поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика. Извършена е 4 - кратна дезинфекция на помещенията, в които е 

работил, и подхода към тях. 

 8. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители или 

работници от колектива -  1 случай.  ;  Учителят   се  карантинира до 19.01.2022 год. поради 

положителен PSR тест на член от семейството, без проява на  симптоматика. Извършена е 4 - 

кратна дезинфекция на помещенията, в които е работил, и подхода към тях. 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

 



до 16.00 часа на  17.01.2022г. 

1. Регистриран 1 нов   случай  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

- 7 в   клас – 1 случай 

2. Регистрирани 2 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

 – 2 в клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

– 4 б клас; Ученикът/чката  е карантиниран/а за 14 дни – до 23.01.2022г. 

3. Не са регистрирани  нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

4. Регистрирани  2 случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Не са  регистрирани нови  случаи  на карантинирана  паралелка; 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 

- 2 в клас – 23 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

- 4 б клас – 20 ученици  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

- Подготвителна група  – 28 деца  – карантинирани  до 19.01.2022 г. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Регистрирани нови   случаи  на карантиниран/а  ученик/чка : 

- 1 а  клас – 1 случай ; 

-  5 б – 1 случай;  

-  6 в - 2 случая. 

 Учениците  се  карантинират поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

 9. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители или 

работници от колектива -  1 случай.   

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

 

 



до 16.00 часа на  19.01.2022г. 

1. Регистриран 2 нови   случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

- 4 а   клас – 1 случай; 

- 5 б   клас – 1 случай. 

2. Регистрирани 3 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

 – 2 в клас- 1 случай;  

– 4 б клас- 1 случай;  

- 7 в   клас – 1 случай.  

3. Регистрирани  нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители 

или работници от колектива – 1 случай;  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класната стая, уч. стая, 

коридорите  и  сан. възли. 

4. Регистрирани  3 случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки – 3 паралелки; 

- 4 а клас- 20 ученици  

- 5 б клас- 24 ученици  

- 2 б клас- 22 ученици  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 

- 2 в клас – 23 ученици   

- 4 б клас – 20 ученици   

- Подготвителна група  – 28 деца   

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители или 

работници от колектива -  1 случай.   

9. Регистрирани нови   случаи  на карантиниран/а  ученик/чка : 

- 6 б  клас – 1 случай ; 



-  1 б – 1 случай;  

-  7 в - 1 случай; 

-  2 а  - 1 случай. 

 Учениците  се  карантинират поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

10. Регистрирани  случаи  на карантинирани  ученици от предходен период : 

- 1 а  клас – 1 случай ; 

-  5 б – 1 случай;  

-  6 в - 2 случая. 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  21.01.2022г. 

1. Регистриран 1 нов   случай  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

- 7 в    клас – 1 случай; Ученикът/чката не е посещавала учебни занятия от 20.01.2022г. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класната стая, уч. стая, 

коридорите  и  сан. възли. 

2. Регистрирани 4 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

–  4 а  клас – 1 случай; 

–  5 б  клас – 1 случай; 

–  4 б клас- 1 случай;  

–  7 в  клас – 1 случай.  

3. Не са регистрирани  нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

4. Регистрирани  3 случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки – 1 случай; 

–  7 в  клас – 18 ученици, карантинирани от 24.01.2022 г.  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 



- 4 а клас- 20 ученици  

- 5 б клас- 24 ученици  

- 2 б клас- 22 ученици  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители или 

работници от колектива -  1 случай.   

9. Регистрирани нови   случаи  на карантиниран/а  ученик/чка : 

- 6 в  клас – 1 случай ; 

Учениците  се  карантинират поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

10. Регистрирани  случаи  на карантинирани  ученици от предходен период : 

-  6 б  клас – 1 случай ; 

-  1 б клас – 2 случая;  

-  7 в клас- 1 случай; 

-  2 а клас - 2 случая; 

-  1 а  клас – 1 случай ; 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  24.01.2022г. 

1. Регистриран 1 нов   случай  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

5 в    клас – 1 случай;  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класната стая, уч. стая, 

коридорите  и  сан. възли. 

2. Регистрирани 4 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

–  4 а  клас – 1 случай; 

–  5 б  клас – 1 случай; 

–  7 в  клас – 2 случай.  

 



3. Не са регистрирани  нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

4. Регистрирани  2 случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки – 1 случай; 

–  5 в  клас – 23 ученици, карантинирани от 24.01.2022 г.  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 

- 5 б клас- 24 ученици  

- 2 б клас - 22 ученици  

- 7 в  клас – 18 ученици 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Не са регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители 

или работници от колектива.  

9. Не са регистрирани нови   случаи  на карантиниран/а  ученик/чка : 

Учениците  се  карантинират поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

10. Регистрирани  случаи  на карантинирани  ученици от предходен период : 

-  6 б  клас – 1 случай ; 

-  1 б клас – 2 случая;  

-  7 в клас- 1 случай; 

-  2 а клас - 2 случая; 

-  1 а  клас – 1 случай ; 

-  6 в  клас – 1 случай ; 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

 

 



до 16.00 часа на  26.01.2022г. 

1. Регистриран 3 нови   случай  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

- 6 б клас – 1 случай; 

- 6 а клас – 1 случай; Ученикът/чката не е посещавал/а училище . Няма предписание от РЗИ за 

карантиниране на паралелката. 

 - 4 б клас – 1 случай; Ученикът/чката не е посещавал/а училище . Няма предписание от РЗИ 

за карантиниране на паралелката. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, уч. стая, 

коридорите  и  сан. възли. 

2. Регистрирани 4 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

–  4 а  клас – 1 случай; 

–  5 б  клас – 1 случай; 

–  7 в  клас – 2 случай.  

–  5 в    клас – 1 случай;  

3. Не са регистрирани  нови случаи на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

4. Регистрирани  2 случая от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки – 1 случай; 

–  6 б  клас – 23 ученици 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 

–  5 в  клас – 23 ученици  

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Не са регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители 

или работници от колектива.  

9. Регистриран 1 нов   случаи  на карантиниран/а  ученик/чка : 

6 в клас – 1 случай 



Ученикът/чката  се  карантинира поради положителен PSR тест на член от семейството, без 

проява на  симптоматика.  

10. Регистрирани  случаи  на карантинирани  ученици от предходен период : 

-  6 в  клас – 1 случай ; 

- не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна симптоматика 

/ за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  28.01.2022г. 

1. Не са регистрирани  нови   случай  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

2. Регистрирани 7 случая  на положителен резултат за COVID-19 на ученици от предходен 

период: 

–  7 в  клас – 1 случай;  

–  5 в    клас – 2 случая;  

-   6 б клас – 1 случай; 

- 6 а клас – 1 случай; Ученикът/чката не е посещавал/а училище . Няма предписание от РЗИ за 

карантиниране на паралелката. 

 - 4 б клас – 1 случай; Ученикът/чката не е посещавал/а училище . Няма предписание от РЗИ 

за карантиниране на паралелката. 

-   3 б клас – 1 случай; 

3. Регистриран 1  нов случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители или 

работници от колектива;  

4. Регистриран  1 случай от предходен период на положителен резултат за COVID-19 на 

учители, служители или работници от колектива;  

5. Не са регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки; 

6. Регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани  паралелки поради 

положителен резултат за COVID-19 на ученици/учители: 

–  6 б  клас – 23 ученици 

–  3 б  клас – 20 ученици 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класните стаи, 

коридорите  и  сан. възли. 

7. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

8. Не са регистрирани  случаи  от предходен период на карантинирани учители, служители 

или работници от колектива.  



9. Не са регистрирани нови   случаи  на карантинирани  ученици; 

10. Не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна 

симптоматика / за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  18.02.2022г. 

1. Не са регистрирани  нови   случаи  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

2. Не са регистрирани  нови случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, 

служители или работници от колектива;  

3. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани  ученици;  

4. Регистрирани случаи на карантинирани  ученици от предходен период – 2 случая: 

1 а – 1 случай; 

7 а – 1 случай.  

5. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива . 

6. Регистриран 1 случай от предходен период на карантинирани учители, служители или 

работници от колектива . 

7. Не са регистрирани нови  случаи  на карантинирани  паралелки; 

8. Не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна 

симптоматика / за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  25.02.2022г. 

1. Не са регистрирани   случаи  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

2. Не са регистрирани  случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители 

или работници от колектива;  

3. Не са регистрирани случаи на карантинирани  ученици;  

5. Регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива - 1 случай / поради положителен PSR тест на член от семейството, без проява на  

симптоматика/.  

6. Не са регистрирани  карантинирани  паралелки; 

7. Не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна 

симптоматика / за ученик или лице от колектива; 

 

 

 



до 16.00 часа на  04.03.2022г. 

1. Регистрирани   случаи  на положителен резултат за COVID-19 на ученици – 1 случай; 

- 4 в клас – 1 случай. / Ученикът/чката е карантиниран/а от 2.03 до 11.03.2022г./. 

Извършено е основно почистване, текуща и крайна дезинфекция на класната стая, 

коридорите  и  сан. възли. 

2. Не са регистрирани  случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители 

или работници от колектива;  

3. Не са регистрирани случаи на карантинирани  ученици;  

5. Не са регистрирани нови случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива .  

6. Не са регистрирани  карантинирани  паралелки; 

7. Не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна 

симптоматика / за ученик или лице от колектива; 

 

до 16.00 часа на  25.03.2022г. 

1. Не са регистрирани   случаи  на положителен резултат за COVID-19 на ученици; 

2. Не са регистрирани  случай на положителен резултат за COVID-19 на учители, служители 

или работници от колектива;  

3. Не са регистрирани случаи на карантинирани  ученици;  

5. Не са регистрирани случаи на карантинирани учители, служители или работници от 

колектива .  

6. Не са регистрирани  карантинирани  паралелки; 

7. Не са регистрирани случаи на съмнение за COVID-19 /чрез проява на подобна 

симптоматика / за ученик или лице от колектива; 

 

 


