
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7 

тел. 0357/6-20-87, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org 

 

 

ЗАПОВЕД № 345/26. 11. 2021г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Наредба 

№15/22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

останалите педагогически специалисти“, т. 4 от заповед № РД 09 – 4201 / 05.11.2021 г. 

министъра на ОН и Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична 

обстановка, утвърдени със заповед № РД 09-4614/ 24.11.2021г. и на министъра на 

образованието и министъра на здравеопазването - № РД 01- 963/ 24.11.2021г.  

 

НАРЕЖДАМ 

 

1. От 29.11.2021г. се възобновява присъственият учебен процес в СУ „Нешо 

Бончев“ за паралелките в прогимназиален и гимназиален етап, както следва: 

Клас Обучение в ОРЕС от.. до… Присъствено обучение от… до… 

V, VІІ, ІХ и ХІІ 06.12 до 12.12.2021г. 29.11 до 05.12.2021г. 

VІ, VІІІ, Х и ХІ 29.11 до 05.12.2021г. 06.12 до 12.12.2021г. 

 

2. При осъществяване на учебният процес присъствено се спазват Актуализираните 

насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. 

3. При осъществяване на дейностите в присъствено обучение се спазват следните 

важни правила, описани в Насоките: 

3.1. Персоналът на училището носи предпазни маски през цялото време на своя 

престой в училище; 

3.2. Всички външни лица – родители, доброволци и пр. също са задължени да 

носят предпазни маски; 

3.3. Учениците носят задължително предпазни маски в училището. 

3.4. Учениците могат да не носят предпазни маски, когато са на двора и когато се 

хранят в определените помещения – стол и класни стаи.  

3.5. Помещенията се проветряват през всяко междучасие и поне два пъти по време 

на часа. 

3.6. Редовно се почистват контактните повърхности, като това може да става, 

както от персонала, съгласно Насоките, така и със собствени средства от учениците 

и класните ръководители. 

3.7. Ръцете редовно се измиват с топла вода и сапун. Редовно се употребяват по-

инвазивните средства за почистване на ръцете, налични на определените за това 

места в училищните помещения. При липса на дезинфектант на определено място в 

училище, веднага се информира дежурната чистачка или учител за възстановяване 

на наличността им. 

4. Хигиената на училищните помещения и изхвърлянето на отпадъците се 

осъществяват при спазване на мерките определени с т.1 от Насоките. 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

5. При съмнения за болен ученик (кашлица, температура, задух и пр.), същият 

се отделя в отделна стая и се изпълняват описаните в разд. ІІІ действия. Родителите не бива 

да допускат ученик, който е проявил грипоподобни симптоми да идва в училище. За това се 

уведомява по подходящ начин класният или пом.-класният ръководител. 

6. Училищният персонал, който не притежава различните разрешени 

варианти на „зелен“ сертификат се тества с бързи антигенни тестове задължително в 

понеделник и четвъртък преди часовете. 

Настоящата заповед важи до нова такава, свързана с усложняване на епидемичната 

обстановка или с намаляване броя на заболелите в общ. Панагюрище. Заповедта да се сведе 

до знанието на родителите, учениците и учителите за сведение като се публикува в 

училищния сайт и чрез електронния дневник.  

Контрол върху изпълнението ѝ възлагам на: 

1. За начален етап - Парашкева Керемидчиева, ЗДУД; 

2. За прогимназиален и гимназиален етапи - Снежина Машева. 

Приложение: Актуализирани насоки за обучение и действия в условия на извънредна 

епидемична обстановка  

 

 

 

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“ 


