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ЗАПОВЕД 

№ 227/ 03.12.2021 г. 

 

 

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки считано от 03.12.2021 г. до 

второ нареждане включително 

 

На основание чл. 259, ал. 1, т.1 от ЗПУО и заповед № РД/ 09-4814/03.12.2021 г.  на 

Министъра на образованието и науката и във връзка с т. 1, буква „6” От Заповед № РД-

О1-991/02.12.2021 г. на министъра на Здравеопазването 

 

 

ПОМЕНЯМ И ИЗМЕНЯМ 

ЗАПОВЕД 

№  221/30.11.2021 г., както следва: 

 

 

1. За времето от 07.12.2021 г. до второ нареждане  присъствено в училище да се обучават   

учениците  от паралелки  с декларирано 50 %-но  и повече   съгласие за провеждане на 

тестване  в училището и в домашни условия за учениците със специални образователни 

потребности, веднъж седмично чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден 

документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат 

от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на 

здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за 

тези с валидни документи; Останалите ученици да се обучават в ОРЕС. 

2. В училището да бъде  създадена необходимата организация за провеждане на 

изследване за COVlD-19 веднъж седмично в училището или в домашни условия — за 

учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни 

тестове на учениците и два пъти седмично на педагогическия  и непедагогическия 

персонал,   

Присъствено обучение за времето от 06.12.2021 г. до второ нареждане: 

паралелка „А“ от клас IX   

паралелка „А“ от клас X   

паралелка „А“ от клас XI,  



                    ОРЕС за времето  от 06.12.2021 г. до второ нареждане 

паралелка „А“ от клас VII  

паралелка „А“ от клас VIII, 

паралелка „Б“ от клас VIII, 

 

В ОРЕС да се обучават всички ученици от посочените паралелки, които нямат 

декларации за тестване един път седмично. 

3. За указания период  преподавателите провеждат присъственото обучение в класните 

стаи и занятия в платформата MS Teams с учениците, които се обучават в домашни условия. 

ОРЕС да се провежда синхронно, по установеното седмично разписание, като отсъствията 

и оценките на учениците да се нанасят в Школо.бг. Класните ръководители персонално да 

уведомят учениците за променените изисквания. Срок на изпълнение-16:00 часа на 

06.12.2021 г.  

 

2. Във връзка с това Техническият екип за организиране на онлайн обучение с председател 

г-жа Иванка Геведжова да подготви  лаптопи в стаите на учениците от прогимназиален и 

гимназиалния етап, да се осигури достъп до интернет-срок за изпълнение-16:00 часа на 

06.12.2021 г. 

 

3. Присъственото обучение на учениците от прогимназиален и гимназиалния етап да 

продължи по установеното от 15.09.2021 г. седмично разписание с 40 минутен час, а при 

ОРЕС на учениците от прогимназиален етап учебните часове да са с продължителност 30 

минути. 

 

4.  При възможност извънкласна дейност „Занимания по интереси” за учениците  да се 

провежда присъствено, а при невъзможност да се  организира обучение от разстояние в 

електронна среда за учениците, които не се обучават в присъствена форма. Временният 

график за ОРЕС да се изготви от ръководителите на клубове и да се съгласува с 

ръководството-срок за изпълнение-до 12:00 часа на 06.12.2021 г. 

 
5.  Обучение на деца в КФО, ИФО и със СОП да продължи  присъствено при спазване на 

предписаните противоепидемични мерки и само след подаване на заявление от родител. 

 

 

 

Виктор Григоров: 

                          /Директор/ 

 

 

 

 

Запознати със заповедта: 

 



Педагогически персонал: 

 

 

№ Име и фамилия Подпис 

 

1 Станка Узова  

2 Галина Вълкова  

3 Миглена Христова  

4 Дарина Бойчева  

5 Христина Ганева-Брадева 

 

 

6 Ваня Иванова 

 

 

7 Мирслава Славова 

 

 

8 Галина Банкина 

 

 

9 Георги Георгакиев 

 

 

10 Русин Бориславов 

 

 

11 Любка Петкова 

 

 

12 Милена Иванова 

 

 

13 

 

Иванка Геведжова 

 

 

14 Антония Колева 

 

 

15 Диана Минчева 

 

 

16 Галина Янкова 

 

 

17 Гита Арнаудова 

 

 

18 Дарина Русенова 

 

 

19 

 

Анелия Вичева  



 

 

 

 

 

20 Гергана Раева  

 

21 Валя Стайкова 

 

 

22 Снежина Георгиева  

 


