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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

                    2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             

 

З А П О В Е Д 

№ 0365 

Дупница, 03.12.2021 г. 

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.31, ал. 1, т.2, т.24и т.34 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, заповед № РД09-4813/03.12.2021 г. на министъра на образованието 

и науката, при спазване изискванията на т. 4.1. б) и т. 4.3. от Насоки за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична обстановка, утвърдени със заповед № РД09-

4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката при подадени 50 % и повече 

декларации за изразено съгласие за тестване 

НАРЕЖДАМ 

Считано от 06.12.2021 г. (понеделник) да се осъществява присъствено обучение в 

училище с учениците от следните класове:5 
а,б,в,г

,; 6 а,б,в,г,д; 7 
а, б в г д

; 8 
а,б

; 9 
а
 клас 

Клас Бр. ученици, подали 

декларации 

5 а 18 

5 б 17 

5 в 18 

5 г 23 

6 а 12 

6 б 20 

6 в 16 

6 г 20 

6 д 15 

7 а 20 

7 б 15 

7 в 23 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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Клас Бр. ученици, подали 

декларации 

7 г 18 

7 д 19 

8 а 14 

8 б 20 

9 а 13 

 301 

 

Учениците се тестват с неинвазивни щадящи тестове два пъти седмично – в 

понеделник и в четвъртък. 

В дните на тестването учениците да идват в училище в 7,30 ч. без да са консумирали 

храна и напитки, като първото тестване е на 06.12.2021 г. (понеделник). Ученик, който е 

отсъствал в деня на тестването, се тества в първия ден на идване в училище.  

По време на тестването до излизане на резултатите на всички, учениците задължително 

са с маски с изключение на момента, когато се взема пробата. 

Изследването на учениците се извършва в класната стая, в което се провежда първият 

учебен час в присъствието на учителя. Учителите, които провеждат изследването подпомагат 

учениците. Същите задължително трябва да имат сертификат за ваксиниране, преболедуване, 

антитела или лабораторно изследване с доказан отрицателен тест, или отрицателен тест, 

направен в училището – преди да влязат при учениците. При вземане и 

отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски. 

Изследването и отчитането на резултата се осъществява при 

спазването на указанията на производителя на съответния тест. 

По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и 

лицата, ангажирани с изследването. 

След пробовземането задължително се извършва хигиена на ръцете чрез измиване 

с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите, върху които се е 

провело изследването, се почистват чрез дезинфекция, помещенията се проветряват. 

 Учениците от посочената паралелка, за които не са подадени декларации от 

родителите, продължават да се обучават в електронна среда в платформата Microsoft Teams, 

като не се гарантира пълноценно участие в учебния процес – могат да слушат и виждат чрез 

включване в часа. За осъществяване на синхронна обратна връзка с учителите, учениците 
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участват в часовете за консултации, определени в утвърдения график за консултации в 

платформата Microsoft Teams. 

Учителите, които провеждат часове в горепосочените паралелки да използват средствата 

на информационните и комуникационните технологии чрез включване на компютър/лаптоп за 

учениците, които се обучават от разстояние. 

Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксиниране, преболедуване, 

наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат 

тествани, за което представят съответния документ. 

Изследването на учениците със специални образователни потребности се извършва в 

домашни условия, като тестовете се предоставят на родителите един ден преди деня, определен 

за изследване. 

След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете 

чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите 

(маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват 

задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците, родителите и педагогическия 

и непедагогическия персонал за сведение и изпълнение. 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник-директорите. 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


