
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. „Найден Геров“ №1 тел: 052/642671; 052/642669; 052/642667;e-mail: pgt_varna@abv.bg 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ РД 08-737/03.12.2021 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 105, ал. 6 и чл. 115а от Закона за 
предучилищното и училищно образование, във връзка с чл.31, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.10, т.24, 
т.26 и т.36 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти,  чл.115а, ал.1 от ЗПУО, чл.40а, ал.1, 
чл.40б, ал.1, ал.2, чл.40в, т.2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, чл.4а, ал.1 и ал.5 от Наредба № 4 за нормиране и 
заплащане на труда, чл.193, ал.1, т.1 от  Наредба  за приобщаващото образование, Мерки и 
правилата в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в изпълнение на Насоките за обучение и 
действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, разработени от 
МОН 

 
    Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 
1. Съгласно Заповед № РД 01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването и 

Заповеди № РД09-4813/03.12.2021 г. и № РД09-4819/03.12.2021 г. на министъра на 
образованието и науката и във връзка с актуализирани насоки за обучение и действия в 
условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, организацията на 
учебния процес присъствено в сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ след тестване от 
06.12.2021г. (понеделник) е следната: 

1.1. Доставени антигенни щадящи тестове за учениците от V до XII клас. 
1.2. Писмено декларирано съгласие на 50% от родителите на ниво паралелка за тестване 

на учениците един път седмично/ понеделник/ с неинванзивни антигенни тестове или 
представени документи за преболедуване на COVID 19, сертификат за ваксинация или 
наличие на антитела. 

1.3. Педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за 
ваксиниране, преболедуване от COVID 19 или отрицателен резултат от проведено 
изследване в лицензирана лаборатория или е дал съгласие за тестване в институцията 
два пъти седмично / понеделник и четвъртък/. 

1.4. Допускане на външни лица в сградата на училището само при представяне на валиден 
,,зелен сертификат”. 

1.5. На родителите да бъде представена информация за попълването на декларация за 
съгласие по образец за бързите антигенни тестове за децата, които ще бъдат тествани 
един път в училището/ понеделник /. 

1.6. Родителите на учениците със СОП при желание да попълнят декларация за съгласие 
за извършване на тестовете при домашни условия един път седмично /понеделник/. 

1.7. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие 
ще се приемат  два дни предварително. 

1.8. Тестването на непедагогическия и педагогическия персонал, без представен валиден 
сертификат/, ще се извършва от медицинското лице от 7.00 часа или 30 мин. преди 
започване на учебните занимания, след представена декларация за съгласието им. 

1.9. Отговорник за съхраняването на закупените антигенни тестове от училището е Мария 
Иванова - домакин. 
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1.10. Тестването на учениците по паралелки се извършва в класните стаи от класен 
ръководител и непедагогически и/ или помощен персонал, родители, само при наличие 
на представен валиден ,,зелен сертификат” или отрицателен тест. Продължителността 
на тестването е 30 мин., за което е необходимо преструктуриране на графика на 
учебните часове. 

1.11. Използваните отрицателни тестове за COVID 19 се събират в плътни непрозрачни 
чували, след което се изхвърлят като битови отпадъци в контейнерите за смет. 
Положителните тестове се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци,  за 
еднократна употреба с обем 10 или 20 л., до запълването им. След извършеното тестване 
на ученици и персонал задължително се извършва дезинфекция на помещенията. 

 
 
2. За ученици, чиито родители не са представили декларация за съгласие за тестване, 

училището организира условия за синхронно или асинхронно обучение. 
 

3. От 06.12.2021 г. /понеделник/ присъствено се обучават следните паралелки:  
 
Първа смяна:                                                         Втора смяна: 

 
      VIII в клас                                                                 VIII д, ж, з клас                                           

Х а, б, в, ж клас                                                        IХ б, в клас 
ХII а, г, е, ж клас                                                      ХI а, в, ж клас 

 
Учениците от съответната паралелка, за които не са подадени декларации за съгласие 

за тестване или представени документи за преболедуване на COVID 19, сертификат за 
ваксинация или наличие на антитела се обучават асинхронно.  

Учителите, преподаващи в посочените паралелки предоставят материали за 
самоподготовка на учениците в създадените виртуални класни стаи.  

Ученици, които отсъстват в понеделник ще бъдат тествани в първия ден на присъствие 
в училище. 
 

Във връзка с организиране на тестването на учениците в първият учебен час, 
разписанието  на учебните часове за 06.12.2021 г. е следното:  

 
Първа смяна                                                      Втора смяна 

 
1. 7:30-8:20                                                         1.  13:30-14:20 
2.  8:40-9:20                                                        2. 14:40-15:20 
3. 9:30-10:10                                                       3. 15:30-16:10 
4. 10:20-11:00                                                     4. 16:20-17:00 
5.11:10-11:50                                                      5. 17:10-17:50 
6. 11:55-12:35                                                     6. 17:55-18:35 
7. 12:40:13:20                                                     7. 18:40-19:20 

 
 

4. Обучение от разстояние в електронна среда – синхронно се организира за следните 
класове: 

Първа смяна                                                          Втора смяна 
VIII а, г, е клас                                                        VIII б клас 
Х г, д, е, з клас                                                         IХ а, г, д, е, ж, з клас 
ХII б, в, д клас                                                          ХI б, г, д, е клас 



 
5. Дневен режим при ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/: 

 
 

час I смяна II смяна 
1. 07:30 ч. – 08:10 ч. 13:30 ч. – 14:10 ч. 
2. 08:20 ч. – 09:00 ч. 14:20 ч. – 15:00 ч. 
3. 09:20 ч. – 10:00 ч. 15:20 ч. – 16:00 ч. 
4. 10:10 ч. –10:50 ч. 16:10 ч. – 16:50 ч. 
5. 11:00 ч. – 11:40 ч. 17:00 ч. – 17:40 ч. 
6. 11:50 ч. – 12:30 ч. 17:50 ч. – 18:30 ч. 
7. 12:40 ч. – 13:20 ч. 18:40 ч. – 19:20 ч. 

 
6. Учителите, организират и провеждат обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 

съобразно посочения график, с изключение на часовете по спортни дейности, за които ще 
се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/или дискусия след последния 
час по утвърдения график. 

 
7.   Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от педагогическите 

специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като 
изпълнението на нормата преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично 
разсписание за I-ви срок на учебната 2021/2022 година. 

 
8.   Обучението от разстояние в електронна среда да включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, като: 
 
 Учениците наблюдават и участват активно в урока; 
 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие с учениците 
 чрез виртуална връзка във виртуалната класна стая; 
 Учителите да предоставят консултации (съгласно график за консултации с  
 ученици по предмети, при предварително заявено желание на ученика) и обща 

подкрепа в електронна среда по съответните учебни предмети за преодоляване на 
образователни дефицити. 

 Разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 01.09.2016 г.  
 за оценяване на резултатите от обучението на учениците се прилагат като поставяните 

оценки се мотивират и станат ясни на учениците и техните родители. 
 Контролни работи може да се провеждат само при наличието на технически  
 условия, които гарантират обективното им протичане. 

 
9. На  учениците  се  поставят  отсъствия  в  съответствие  с чл. 61а  от  Наредбата  за  

приобщаващо образование.  
 

10.  Дейностите по чл.15, т.1-4 и т.11 от Наредба за приобщаващо образование могат да се 
осъществяват от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ по 
преценка на педагогическите специалисти. 

 
11.  При провеждане в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, 

дейности по интереси и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на 
ученици от различни паралелки.  
 

12. Преустановява се организирането на екскурзии, пътувания и групови посещения на 
туристически обекти и участия в други масови мероприятия за учениците от гимназиален 
етап, организирани от училището. 

 



13. Педагогическите специалисти да отчитат нормата си преподавателска работа в 
електронния дневник съобразно седмичното разсписание, утвърдено от директора. 

 
14. За проведените учебни часове, всеки ден учителите предоставят по електронен път  отчет 

и доклад, а използваните ресурси и материали да се съхраняват с възможност за 
предоставяне при поискване. 

 
15. Учителите и служителите използват за комуникация помежду си създадената виртуална 

стая „Работна среда“ и електронни пощи с приоритет тези, в домейна на pgtvarna.com. 
 
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за  

за сведение и изпълнение от техническия секретар на училището чрез публикуване в „Работна 
среда“ и ел. пощи. 

 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Галина Вълчева – ЗДУД 

и г-жа Веска Янева - ЗДУПД. 
 
За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговортност по силата 

на КТ. 
 
Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

 
 

ГЕРГАНА ЯПАДЖИЕВА  

ДИРЕКТОР НА  

ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ВАРНА 


