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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“  С. ГАБАРЕ 
 

общ. Бяла Слатина ,   ул. “Тома Николов” №1     

 тел.: 09140 44 41; Директор:  0897 930 415;  e-mail: su_gabare@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 169/ 03.12.2021 г. 

 

      На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 115а, ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното 

образование във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба №15/22.07.2019г. за статута и 

професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти, в изпълнение на  

Актуализираните Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в 

училищата - 03.12.2021 и Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката.  

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 

I. Считано от 6.12.2021 г присъственото обучението в СУ „Христо Ботев“ с. Габаре за  

учениците от 1-12 клас се възобновява при следната организация на учебния ден: 

1.  Извършване  на тестване на учениците в училище, с изключение на учениците със специални 

образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. 

2. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни 

условия в понеделник и в четвъртък.  

3. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат 

от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. 

II. Тестване на учениците: 

1. Учениците от първи  и втори клас в дните за тестване идват в 8:00 ч. и се извършва тестването им.  

 Първият учебен час за тях стартира в 8.45 

 Учебните часове в 1-2 клас са по 35 минути 

2. Учениците от трети четвърти клас в дните за тестване идват в 8:00 ч. и се извършва тестването им.  

 Първият учебен час за тях стартира в 8.30 ч. 

 Учебните часове в 3-4 клас са по 40 минути 

3. Учениците от V – XII клас в дните за тестване идват в 7:50 ч. и се извършва тестването им.  

 Първият учебен час за тях стартира в 8.20 ч. 

 Учебните часове в са по 40 минути 

III. Учениците, чиито родители не са подали декларация за съгласие за тестване, остават да се 

обучават от разстояние в електронна среда. 

IV. График на часовете за начален етап на основна образователна степен в дните на тестване, 

както следва: 

 За ученицитве от 1-2 клас:  

час Начало  край 

Тестване 8.00 8.20 

Закуска 8.20 8.45 

1.  8.45 9.20 
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2.  9.30 10.05 

3.  10.15 10.50 

4.  11.00 12.35 

5.  11.45 12.20 

 

 За уениците 3-4 клас, както следва: 

час Начало  край 

Тестване 8.00 8.15 

Закуска 8.15 8.30 

1. час 8.30 9.10 

2. час 9.20 10.00 

3. час 10.10 11.50 

4. час 11.00 11.40 

5. час 11.50 12.30 

6. час 12.40 13.20 

 

 За уениците 5-12 клас, както следва: 

час начало край 

Тестване 7.50 8.05 

Закуска 8.05 8.20 

1. час 8.20 9.00 

2. час 9.10 9.50 

3. час 10.00 10.40 

Голямо междучасие 10.40 11.10 

4. час 11.10 11.50 

5. час 12.00 12.40 

6. час 12.50 13.30 

7. час 13.40 14.20 

 

V. Тестването на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с 

изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на 

антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени 

със заповед от министъра на здравеопазването,  се извършва в деня на тестването - сутринта от 7.30 

часа до 7.40 часа във фоайето на първия етаж от г-жа Павлина Маринова. 

VI. В дните, в които не се извършва тестване на учениците, обучението се осъществява съобразно 

седмичното разписание и учебен план. 

VII. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със 

специални образователни потребности, веднъж седмично в началото на първия учебния ден 

за съответната седмица. Ученик, който отсъства 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. 

1. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни 

условия в дните по т. 4.7. Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от един ден преди 

деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от проведения в домашни условия тест 

учениците посещават училище/ЦСОП, като родител декларира, че са спазени упътванията за 
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изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. 

2. Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в момента на 

вземане на пробата. 

3. Изследването на учениците се извършва в помещението, в което се провежда първият учебен час. 

Изследването се провежда от лица, определени от директора (педагогически, непедагогически 

персонал) 

4. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и 

маски, осигурени от институцията. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при 

спазването на указанията на производителя на съответния тест 

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

ангажирани с процеса на изследване. 

6. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла 

вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху 

които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се 

проветряват. 

7. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното 

му здраве начин в предназначеното за такъв случай място при осигурено 6 наблюдение и се прилага 

Протокол 1 от Раздел ІІІ от насоките. 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

    Запазва се тестването на учениците по утвърдения вече график - един път седмично в първия 

учебен ден от седмицата.  

I. Тестването ще се провежда в класната стая, в която учи отделната паралелка.   

II. Тестването на учениците се извършва от следните лица: 

Клас Място на тестване Тестващи 

1 а Класна стая Камелия Иванова 

2 а Класна стая Камелия Иванова 

3 а Класна стая Тона Банкова 

4 а Класна стая Татяна Нинова 

5 а  Класна стая Светла Петрова 

6 а Класна стая Татяна Нинова 

7 а  Класна стая Татяна Нинова 

8 а Класна стая Светла Петрова 

9 а Класна стая Петя Иванова 

10 а Класна стая Румен Божинов 

11 а Класна стая Румен Божинов 

12 а   във фоайето на първия етаж Павлина Маринова 

 

III. Определям г-жа Павлина Маринова да оказва помощ на класните ръководители при тестването на 

учениците. 

IV. Ирена Пешева – ЗАС  в дена на тестване на учениците с приемо-предавателен протокол предава на 

класните ръководители необходимия брой тестове и консумативи за извършване на тестовете. 

V. Класните ръководители, които не извършват тестове окават помощ на тестващия, като поготвят 

тестовете за вземане на пробата  

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на учители и ученици и родители чрез изпращане по 

електронен дневник и публикуване в сайта на училището за  сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява Павлина Маринова – ЗДУД 

Директор:  ............................................  

инж. Марио Николов 

За директор: Павлина Маринова, съгласно заповед №160/01.12.2021 г.  
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