
 

 

ЗАПОВЕД 

№ 138 / 03.12.2021 г. 

На основание: чл. 259, ал. 1 и  чл. 115а, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование,  чл.31, ал.1, т.1, 2, и 4 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с т. 3 от 

Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г. на Министъра на образованието 

Относно: възобновяване на учебния процес в присъствена среда 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Радка Кънчева, зам.-директор УТД , като лице, което отговаря за процеса по организация и 

реализацияна на: 

 тестването на ученици и служители на Гимназията, които не притежават зелен сертификат  и 

имат изразено писмено съгласие за това с бързи антигенни щадящи тестове за COVID 19.  

 участието на педагогическите специалисти и непед. персонал в тестването на учениците в първия 

учебен час в съответната паралелка по седмичното разписание за първи срок; при отказ на 

педагогически специалист, същият да бъде заменен с друг от наличния състав в училището. 

 разпределянето на необходимия брой тестове за всяка отделна паралелка, които се получават от 

пряко ангажираното лице в процеса на тестването на учениците от кабинета на зам. директорите. 

2. Дневният режим в дните на тестване не се променя; учениците се явяват за първи час в училище 

най-късно до 7,50 часа; педагогическите специалисти и непед. персонал се явяват на работното 

си място до 7.30ч.  

 

НАРЕЖДАМ: 

1. Бързи антигенни тестове за COVID-19 в училище да се правят един път седмично на учениците, 

чиито родители предварително са декларирали съгласие за това и два пъти на педагогическия и 

непедагогическия персонал, предварително  декларирал съгласие за това.  

2. Не се тестват ученици,  педагогическия спец. и непедагогическия персонал, които притежават 

валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-

890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването (зелен сертификат) 

3. Ученик, който отсъства в деня на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава 

присъствено училище. 

4. Изследването на учениците, с изключение на учениците със специални образователни 

потребности, се извършва в класните стаи в училище в ден понеделник, в първия учебен час в 

присъствието на пед. специалист и/или лице от непед. персонал, както и доброволци, притежаващи 

зелен сертификат от страна на родителите/настойници и/или специализирани звена. 

5. В случаите, когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник, 

изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата.  



6. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на вземане на 

слюнчена проба; лицата, които присъстват по време на тестуването задължително носят маска и 

ръкавици, и спазват всички епидемични мерки. 

9. Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал се тества в момента на пристигане 

на работа, но не по- късно от 7.30ч. в медицинския кабинет. При вземане и отчитане на пробата, 

лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски. Изследването и отчитането на 

резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест. 

12. По време на тестването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко 

ангажирани с процеса на изследване, както и родители/настойници,  притежаващи зелен сертификат 

и участващи доброволно в процеса на тестване. 

13. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.), върху които се е провело изследване, се почистват 

задължително чрез дезинфекция с мокри антибактериални кърпи, помещенията се проветряват. 

14. Задължителната документация относно процеса на тестването и невалидните тестове се предават 

на лицето, отговорно за процеса по организация и реализация, определено в тази заповед;   

15. При установяване на положителен резултат:  

 ученикът се отделя незабавно в кабинета на училищния пед. съветник за провеждане на 

консултации и незабавно се уведомява родител от директора/ заместник-директор; 

 ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от 

извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично 

здрав; 

 на ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование, без да е необходимо представяне на медицински 

документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището; 

 учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на 

потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай 

на потвърден положителен резултат, за учениците от паралелката се прилагат Вътрешните 

правилата за обучение в ОРЕС в ПГД „Елисавета Вазова“. 

16. Използваните тестове: 

 с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват 

и се изхвърлят по общия ред като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък; 

 с отчетен положителен резултат се събират отделно, в съд за  изгаряне на опасни отпадъци, 

и се предават на Елена Величкова – домакин ; същите се съхраняват в  складово помещение, 

до което има достъп само домакинът на училището. 

 в края на кампанията за изследване запълнените и затворени съдове за изгаряне на отпадъци, 

съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават на 

компетентните лица от специализирано звено. 

17. В сградата на училището не се допускат: 

 ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или отрицателен 

резултат от лабораторно изследване (зелен сертификат) и чиито родители не са изразили 

писмено съгласие за изследване- тестване.   

 лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са изразили съгласие за 

задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз 

антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището, и не разполагат с валиден документ за 

ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване (зелен 

сертификат); 



 лица, които не участват в дейностите на училището и/или в изследването на учениците. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение чрез електронния дневник „Школо“, а на  медицинското лице срещу подпис. 

Контрол по изпълнение на заповедта е на директора. 

                                   

                                                                                                       Директор:       

                                                                                                                        Даниела Шошова 

 


