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ЗАПОВЕД

®На оснойание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-991/ 02.12.2021 г. на 
министъра на здравеопазването, Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 
епидемична обстановка в училищата и центровете за специална образователна подкрепа,
утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.,изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., 
изм. със Заповед №РД09-4982/14.12.2021 на министъра на образованието и науката и заявено 
съгласие на над 96 % от родителите за изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове

1. Присъствения образователен процес за всички класове и паралелки от I до VII клас, в 
ОУ „Хан Аспарух“ гр. Добрич, считано от 10.01.2022 г., по утвърдено седмично разписание 
и дневен режим за първи учебен срок, след тестване на учениците, веднъж седмично, за

2. В деня на тестване (понеделник) учениците да се явят в училище в 7:45 часа.
3. Учениците да се тестват в класната стая определена за паралелката от класния 

ръководител, медицинско лице и родители-доброволци, притежаващи „зелен“ сертификат.
4. Ученик, който отсъства в деня на изследване, да се тества в първия ден, в който посещава 

училище, като изчаква пред вход крило „3“ в 7:45 часа и се изследва в лекарския кабинет.
5. Освободени от тестване са притежателите на „зелен“ сертификат -  документ за 

ваксинация, преболедуване или наличие на антитела.
6. Учениците със СОП да се тестват от родителите си на входа на училището (ст. 105).
7. Педагогически и непедагогически персонал без „зелен“ сертификат да се тестват два 

пъти седмично (понеделник и четвъртък).
8. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира 

синхронно обучение в електронна среда, чрез училищната платформа https://e- 
leaming.hanasparuh.com по утвърдено седмично разписание и дневен режим за първи учебен 
срок. Присъствието в учебните часове се осъществява във виртуалната класна стая на 
съответната паралелка и учебен предмет.

1. Класните ръководители на паралелките да запознаят учениците и родителите с 
настоящата заповед.

2. Класните ръководители да проучат за необходимост от технически устройства за 
учениците оставащи в ОРЕС и да информират ръководството на училището.

3. Класните ръководители в начален етап и учителите от прогимназиален етап, ежедневно 
да докладват за присъствие на учениците по т. 8.

4. С оглед повишената заболеваемост да се извърши извънреден инструктаж свързан с 
противоепидемичните мерки, в срок до 10.01.2022 г.

I. НАРЕЖДАМ:

COVID-19.

II. РАЗПОРЕЖДАМ:

http://www.hanasp
mailto:hanasparuh.dobrich@abv.bg
https://e-leaming.hanasparuh.com
https://e-leaming.hanasparuh.com


5. В сградата на училището не се допускат:
5.1. Ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, 

наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма 
изрично съгласие за изследване веднъж седмично.

5.2 Лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за 
задължително изследване два пъти седмично и не разполагат с валиден документ за 
ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от 
лабораторно изследване.

5.3 Лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването на учениците
6. С оглед гарантиране на равнопоставеността при провеждане на текущи изпитвания, 

контролни и класни работи и оформяне на оценка за първи учебен срок се допуска и 
изключения по т. 5.1. за учениците в ОРЕС, индивидуално, извън учебно време, в 
кабинета за индивидуални срещи, крило „3“ (до лекарски кабинет) след предварителна 
уговорка със съответния учител..

Настоящата заповед да се сведе до знанието на цялата училищна общност, за сведение 
и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Жасмина Загорова - заместник- 
директор по учебната дейност в НЕ и Есен Нуриева -  заместник-директор по учебната 
дейност в ПЕ.


