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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -  ГРАД КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
 

6900 гр. Крумовград, ул. „Опълченска” № 1, тел / факс  03641/7455, e-mail: sou_vasillevski_kg@abv.bg, http://su-kg.net 

 

 

 

 З А П О В Е Д 

 

    № 663/10.11.2021 г. 
 

 На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  във връзка с утвърдените 

със Заповед № РД 09-4247/08.11. 2021 г. на министъра на образованието и науката  и Заповед 

№ РД- 01 – 911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване Насоки за 

обучение и действие в условията на извънредна епидемиологична обстановка в училищата  

 

                                                      Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Присъственият процес за учениците от  I – IV клас да бъде възстановен, 

считано от 16.11.2021 г., при осигурена безопасна среда при следните условия: 

1.1. Доставени антигенни щадящи тестове за учениците от I – IV клас. 

1.2. Писмено декларирано съгласие на минимум 50% от родителите на ниво 

паралелка за тестване на учениците два пъти седмично (вторник и четвъртък) с 

неинвазивни антигенни тестове или представени документи за преболедуване 

от  СОVID 19. 

1.3. Педагогическият и непедагогически персонал разполага с валиден документ за 

ваксиниране, преболедуване от  СОVID 19 или отрицателен резултат от 

проведено изследване в лицензирана лаборатория или тестване в училището 

два пъти седмично (вторник 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 предоставена информация за попълването на 

декларация за съгласие по образец за бързите антигенни тестове за децата, 

които ще бъдат тествани два пъти в училището (вторник и четвъртък). 

1.6. Родителите на ученици   със СОП при желание да попълнят декларация за 

съгласие за тестване на учениците в домашни условия два пъти седмично 

(вторник и четвъртък).    

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 педагогически персонал ще се извършва 

от медицинските лица в двете сгради на училището по следния график: 

6:30 – 7:00 – помощен персонал (I смяна); 

7:00 – 7:45 – педагогически персонал; 

7:45 – 8:00 – служители;  

10:00 – 10:30 - помощен персонал (II смяна). 

 

1.9. Отговорността  за съхраняването на закупените антигенни тестове от 

училището възлагам на домакина на училището Николина Николова – и на 

медицинските  лица – Марияна Кирилова и Албена Кайрякова. 

 

1.10. Тестването на учениците от начален етап по паралелки се извършва в 

класните стаи от класен ръководител и учител в ГЦОУД,  като е допустимо 

включване и на родители само при наличие на представен „зелен сертификат“. 

Продължителността на тестването е 30 минути – от  8:00 до 8:30 ч.   
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1.11. Разпределението на часовете за всички ученици от начален етап за дните на 

тестване се променя както следва: 

 

1.  08:30 – 09:05 ч. 

2.  09:25 – 10:00 ч. 

3. 10:10 – 10:45  ч. 

4. 10:55 – 11:30  ч. 

5. 11:40 – 12:15  ч. 

6. 12:25 – 13:00  ч. 

7. 13:10 – 13:45 ч. 

8. 13:55 – 14:30 ч. 

9. 14:40 – 15:15 ч. 

10. 15:25 – 16:00 ч. 

11. 16:10 -  16:45  ч. 

12. 16:45 –  17:20  ч. 

1.12. За учениците, чиито родители не са представили декларация за съгласие за 

тестване, учителите от училището създават условия и провеждат синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда. 

1.13. Използваните  отрицателни тестове за COVID-19 се събират в плътни 

непрозрачни торби  първото междучасие от помощния персонал на етажа и 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. Същите се съхраняват от медицинските лица в нефункциониращите помещения до мед. 

кабинети  и в края на кампанията се предават от тях на РЗИ – Кърджали. 

1.14. На лицата, ангажирани с тестването се заплаща възнаграждение, допълнитено 

определено с Анекс № ДО – 247/11.11.2021 г. към Колективен трудов договор за системата 

на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. 

1.15. При установяване на положителни резултати от тестването се прилагат 

протоколи по образец, приложени в утвърдените от МОН и МЗ  насоки за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

 

2. За осигуряване на безопасна среда в условията на извънредна епидемична 

обстановка  задължително да се прилагат следните мерки в училище: 

2.1. Всекидневно двукратно и влажно почистване на помещенията и дезинфекция 

на всички критични точки, включително дръжки на врати, брави, ключове за 

осветление, парапети и др. 

2.2. Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните дейности при наличие на 

потвърден случай на  от 4 пъти до дезинфекция на всеки час. 

2.3. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по 

график. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти и 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете. 

2.4. Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, 

мишки, клавиатури и инструменти през всяко междучасие. 

2.5. Дезинфекциране на учителските  стаи по време на всеки учебен час. 

2.6. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и поне 2 пъти по 

време на часа за не по-малко от 1 минута в съответствие с метеорологичните 

условия. 

2.7.     Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение. 

2.8.    Поставяне на дезинфектант за ръце на видно място на входа на училището, в 

класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други помещения в 

сградата на училището. 

2.9.     Поставяне на видно място на правила за спазване на лична хигиена. 

2.10. Всички ученици от V до XII клас, както и целият педагогически и 

непедагогически персонал в училището, носят защитна маска за лице по време на престоя и 

обучението им в училище. 

2.11. Учениците  от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за 

лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета 
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и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и 

персонал. 

2.12. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за 

лице и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на 

ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на 

изследване. 

 

2.13. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в 

следните случаи: 

а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;  

б) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;  

в) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има 

установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от 

личен или от лекуващ лекар. 

Заповедта се издава поради необходимост от  предприемане на мерки за ограничаване 

на   разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, 

педагогическите специалисти и другите служители в училищата и  при допълнителни 

указания или нареждания може да бъде актуализирана. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за сведение и изпълнение на задълженията. 

Същата да бъде поставена на видно място на входовете на двете сгради на училището 

за информиране на външни лица и да се сведе до знанието на родителите чрез сайта на 

училището,  електронния дневник или по друг подходящ начин. 

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам. –директорите по УД - 

Станка Михайлова – за начален етап и Диана Георгиева – за прогимназиален и гимназиален 

етап. 

 

 

 

                                                                      ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

                                                               Директор на СУ „Васил Левски“ 

                                                                           гр. Крумовград 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


