
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 № 314 /12.11.2021г. 

 

 На основание чл. 259, ал.11 във връзка с чл. 31, ал.1, т.т. 3 и 24 от Наредба №15/ 

22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, чл. 12, ал.1, т1 от Наредба 10/ 01.09.2016год. за организацията на 

дейностите в училищното образование, заповед № РД-О1-890/ 3.11.2021 на министъра на 

здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България в периода 4.11-30.11.2021г., заповеди № РД 09-4247/8.11.2021г. на 

министъра на ОН и № РД 01-911/08.11.2021г. на министъра на здравеопазването за 

утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична 

обстановка и заповед № 303/10.11.2021 г. на директора на СУ „Нешо Бончев“, във връзка с 

провеждането на присъствено обучение на учениците в начален етап 

НАРЕЖДАМ 

 

Дните, в които ще се извършва тестване на учениците за COVID 19, учебните часове да 

се провеждат по следния график: 

 

График на учебните часове 

 I клас                    II клас:  

 

 

 

 

 

III  и IV клас:  

 

 

 

 

 

 

Занятията на групите за ЦОУД се провеждат по утвърдения график. Времето за тестване 

е за сметка на заниманията по ООФА. 

Настоящата заповед важи до отпадане на основанията. Заповедта да се сведе до знанието 

на персонала и родителите за сведение и изпълнение.  

час начало 

 1. 08:30 часа 

2. 09:15 часа 

3. 10:10 часа 

4. 10:55 часа 

5. 11:40 часа 

час начало 

1. 08:30 часа 

2. 09:15 часа 

3. 10:00 часа 

4. 10:55 часа 

5. 11:40 часа 

час начало 

1. 08:30 часа 

2. 09:20 часа 

3. 10:20 часа 

4. 11:10 часа 

5. 12:00 часа 

6. 12:50 часа 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на училището в раздел COVID-19! 

Контрол върху изпълнението ѝ възлагам на Парашкева Керемидчиева, ЗДУД. 

 

 

 

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“ 

 


