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Уважаеми дами и господа, 

Уважаеми родители и възпитаници, 

 

От 01 юни се освобождават трайно ограниченията, свързани с пандемията в детските 

градини - в сила е само основната степен на така наречения план за рекация в тази 

ситуация. Ежедневното посещение на детски градини, кооперативи, но също и 

особени мероприятия като посещения на ясла и предучилищни занятия, ритуали за 

раздяла, излети и т.н. са вече възможни.  

 

От понеделник 21.06.2021 се очакват допълнителни облекчения като: 

 

Отпадане на носенето на маски в детските градини 

Възпитаниците не трябва да носят вече маски в градината - но могат по желание да 

носят. За децата в забавачницата правилото за маските не важи от седмици. 

Посетители над 10 години - включително и родители / възпитатели - все пак трябва да 

носят маски на закрито.  

 

Преход детска градина-начално училище 

Преходът от детска градина към началното училище е важен период за детето. 

Децата от детската градина могат отново да посещават заедно с родителите си 

основните училища, могат да разглеждат класните стаи и двора, както и да се срещат 

с децата и учителите. Затова децата не трябва вече да си правят писиар тестова на 

територията на училището. 



 

Всички деца могат да играят заедно на двора 

Докато на закрито е позволено до 60 деца да бъдат в едно помещение, на двора могат 

да се събират неограничен брой. Възрастните обаче трябва да спазват дистанция 

дори и на двора. 

 

Бързите тестове за децата от детската градина остават възможни 

Въпреки ниският брой на заразени има смисъл да се запазят някои мерки. Детските 

градини могат да продължат да правят бързи тестове доброволно за техните деца.  

 

 

 

 

С уважение 

По диктовка 

 

 

 

Томас Яблонски 

Ръководител на отдел предучилищна подготовка, подпомагане на децата и развитие 

на работната сила 
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