
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”
гр.Белослав, кв.”Акации”, тел./0879823168, beioslav_pgs e abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД 07- 438/ 06.01.2022 год.

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и и чл.31 ал.1, т.5 от Наредба 15 от 22.07.2019г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и във връзка с т. 20 „а" от Заповед № РД 01-973/26.11.2021г. на МОН 
изменена със Заповед РД-01-991/02.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и 
Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

НАРЕЖДАМ:

На основание на Заповед № РД09-4982/14.12.2021г. на Министъра на образованието и 
науката, при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за 
провеждане веднъж седмично на изследване за доказване на COV1D -19 чрез неинвазивен бърз 
антигенен тест и/или с валиден документ за „ваксинация, преболедуване, наличие на антитела 
или отрицателен резултат от лабораторно изследване, учениците в ПГ „Св. Димитър Солунски" 
гр. Белослав да се обучават присъствено както следва:

• от 07.01.2022 г. - присъствено ще се обучават и учениците от 8 “а“ клас.

• Присъствено остава обучението и за учениците от 9“а“, 9“б“,10“а“ , 11 "а" и 12 

„а“ клас.
• За останалите ученици обучението е от разстояние в електронна среда, 

чрез използване средствата на информационните и комуникационни 
технологии.

Изследването на учениците се извършва веднъж седмично, в началото на първия 
учебен ден за съответната седмица като за първи ден от изпълнението на тази заповед 
за учениците от 8,.а” клас ще е 07.01.2022г. /петък/. Ученик, който е отсъствал в дните 
на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. 
Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, 
наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не 
бъдат изследвани.

При промяна на епидемичната обстановка и нови нареждания , мерките могат 
да бъдат променяни или допълвани.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия педагогически състав на 

училището, както и до родителите на учениците от ПГ „Св. Димитър Солунски” -  гр. 
Белослав!

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнява ЗДУД!

инж. ДИЛЯНА СТОИМЕНОВА 
Директор на ПГ „Св. Димитър Солунски” 
гр. Белослав


