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З А П О В Е Д 

№ 314 

 28.10.2020 год. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравето и Заповед 

№ РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с 

Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената 

извънредна епидемична обстановка  

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на 

образование се преустановяват, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.  

2. Обучението за учениците от гимназиален етап на образование да се организира 

дистанционно от всеки учител чрез възможностите на Google Classroom. За 

допълнителна комуникация и организация на дейностите по дистанционното 

обучение могат да се използват възможностите на социалните мрежи чрез 

групите на класовете.  

3. Педагогическите специалисти да изпълняват служебните си задължения в 

помещенията на училищна сграда, корпус А, при засилена дезинфекция и не 

допускане на струпване на хора в един кабинет. Задължително използват лични 

предпазни средства.  

4. Преустановявам груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена 

среда. Изключение се допуска само за дейностите по интереси и занималните 

за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са 

организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни 

паралелки. 

5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и 

състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се 

провеждат без публика. 
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6. Преустановява се организирането и провеждането на екскурзии и групови 

посещения на туристически обекти. 

7. Дейностите, които не се преустановяват или забраняват с настоящата заповед, 

се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. 

 

Настоящата заповед влиза в сила от 29.10.2020г. и се прилага до 12.11.2020г. или 

второ нареждане.   

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез  

официалния канал за комуникация от администраторите на ЕД! 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично! 

 

 

Цветанка Кирова 

Директор на СУ ”Димитър Благоев” 
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