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З   А  П  О  В  Е  Д    

№ РД 10 – 399 – 934 / 11.04.2022 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 115а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПУО, 

заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изм. със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., заповед 

№РД-01-88/15.02.2022г., заповед №РД-01-103/22.02.2022 г., заповед №РД-

01110/25.02.2022 г., заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на министъра на 

здравеопазването, заповед № 9105-116 /30.03.2022 г. на зам.- министъра на 

образованието и науката и във връзка с чл. 31, ал.1, т.1,т.2,т.З, т.4 и т.24 от Наредба 

№15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти  

Н А Р Е Ж Д А М:  

1. От 29 март 2022 г. се преустановява изследването за COVID-19 с бързи антигенни 

тестове на ученици и персонал.  

2. От 29 март 2022 г. за учениците, които се обучават от разстояние в електронна 

среда поради отказ на родител да се тестват веднъж седмично, се възстановява 

присъственото обучение.  

З. От 29 март 2022 г. се допуска смесване на ученици от различни паралелки при 

провеждане на групови извънкласни дейности, организирани в училищна среда.  

4. За учениците, които имат писмено  разрешение от директора,  обучението в 

електронна среда продължава до края на извънредната епидемична обстановка — 

31м арт 2022 г. За тези ученици присъственото обучение се възстановява след 

априлска ваканция от 11 април 2022 год.  

5. Съгласно чл. 12, ал.2 от Закон за предучилищното и училищно образование 

родителите имат право на избор децата им да се обучават от разстояние в 

електронна среда и след 29 март, когато са налице здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ/документи. Разрешение за обучение в 

електронна среда от разстояние до 30 учебни дни се разрешава от директора, а за 

по—дълъг период от време от началника на РУО Пловдив при спазване на 

изискванията за представяне на медицински документи по чл. 115а, ал.4, т2, и т.3 

от ЗПУО.  



6. Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, 

симпозиуми, обучения, тиймбилдинги за членовете на колектива, изпити и други 

групови занимания от такъв характер.  

7. Разрешават се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри, 

концерти и други сценични прояви на закрито.  

8. Разрешава се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на 

туристически обекти в страната.  

9. Учениците, педагогическият и непедагогическият персонал е препоръчително да  

носят защитни маски по време на обучението и престоя си в училище на 

закритите места. 

10. Да се спазват актуализираните насоки за обучения и действия в условията на 

извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със заповед № 

РД094814 от 03.12.2021 г., изм. със заповед № РД09-4982 от 14.12.2021 г. на 

министъра на образованието и науката.  

11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се 

провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

заповед № РД-01-986 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.  

12. Забранява се влизането в двора и сградата училището на родители и външни лица 

без предварителна уговорка за посещението. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическия и 

непедагогическия персонал за сведение и изпълнение.  Класните ръководители да 

запознаят родителите и учениците по установения информационен ред.  

Контрол по изпълнението възлагам на Гергана Янева и Васил Начев –заместник 

директори  по учебна дейност  и Константин Генов – зам.-директор АСД. 

 

АНЕТА ВЪЛЕВА          /П/ 

Директор ОУ „Княз Александър I”,гр. Пловдив  

  

  

  

  


