
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

гр. София, жк. Иван Вазов, ул „Балша“ 2;  тел.: 02 95526 77, 0887 959 236, 0893 458 300 

e-mail: pgd_el.vazova@mail.bg; info@pgdsofia.com 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 512/10.04.2020 год. 

На основание:  чл. 126, т.13, чл. 127, ал.1, т.3 и т.5 от Кодекса на труда, чл. 258 и чл.259 от 

ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с Решение на Народното 

събрание на Република България за удължаване  на извънредно положение в Република България до 

13.05.2020 г.,  заповед на Минисътра на здравеопазването № РД01-154/26.03.2020 г. за въвеждане 

на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID -19 на територията на 

страната, Заповед № РД-09-704/ 31.03.2020год., Заповед № РД-09-725/ 06.04.2020год., Заповед 

№ РД-09-746/ 08.04.2020год. и Заповед № РД-09-762/ 09.04.2020год. на Министъра на 

образованието и науката, както и Указания на Министъра на образованието и науката за 

организиране на дейности в разтоварващ режим за периода 13-16 април 2020г.,  Писмо на 

заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-134/09.04.2020 г., Писмо с  изх. 

№РУО1-8135/10.04.2020 г.    на Началника на РУО- София- град     

   

Относно: изменение на заповед № 496/ 09.04.2020 год. на директора на училището 

 
И З М Е Н Я М 

З  А  П  О  В  Е  Д № 496/ 09.04.2020 год.. на директора на ПГД „ Ел. Вазова“  в частта: 

II. НАРЕЖДАМ      Във връзка с промяна на З А П О В Е Д № РД09-2148/ 27.08.2019 г. на 

министъра на образованието и науката и въз основа на Заповед № РД-09-746/ 08.04.2020год., 

Заповед № РД-09-762/ 09.04.2020год. на Министъра на образованието и науката, както и 

Указания на Министъра на образованието и науката за организиране на дейности в 

разтоварващ режим за периода 13-16 април 2020г., Писмо на заместник-министъра на 

образованието и науката с № 9105-134/09.04.2020 г., Писмо с  изх. №РУО1-8135/10.04.2020 г.    

на Началника на РУО- София- град, преструктуриране и реорганизация на учебния ден за 

периода 13.04- 16.04.2020г. за учениците от VIII до  XI клас; преструктуриране и 

реорганизация на учебния ден на 16.04.2020г.. за учениците XII клас.   

В останалата си част Заповед  № 496/ 09.04.2020 год.. на директора на ПГД „ Ел. Вазова“ остава  

непроменена. 

 

Всички педагогически специалисти и административен персонал да се запознаят със 

съдържанието на настоящата заповед на виртуална оперативка на 10.04.2020г.; заповедта да се 

сведе до знанието на ученици и родители като се  публикува на официалния сайт на училището 

и в електронния дневник. 

  

Контрол по изпълнение на заповедта е на директора.      
                                                                                                      

                                                                                                    Даниела Шошова   

                                                                                                    Директор 

                                                                                   Р. Кънчева  ….x…. 

                                                                                  ифд съгл. заповед№482/19.03.20г. на директора        
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