
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” - ВАРНА 
 

З А П О В Е Д 

№ РД 07-120 / 09.11.2021г. 
 

На основание чл. 105, ал. 6, чл. 115а, ал. 1, чл. 177, ал. 3 и чл. 259, ал. 1 от 

ЗПУО, чл. 193, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование и във връзка 

с т.8 – 21 от заповед № РД 01-890/03.11.2021г. на МЗ относно усложняващата 

се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявената  извънредна епидемична обстановка, т. 3 

от заповед № РД 09-4201/ 05.11.2021г. на МОН  
 
 

I. НАРЕЖДАМ : 
 

 

     1. Да се възобнови присъственото обучението за учениците от  I – IV клас в 

ОУ „Отец Паисий“ – Варна считано от 11.11.2021г. при следните условия: 

- Присъствено обучение – за  паралелките, в които най-малко 50 % 

от учениците разполагат със съгласие на родителите за провеждане в училище 

на тестване два пъти седмично чрез неинвазивен бърз антигенен тест 

- Обучение от разстояние – за паралелките, в които няма 

достигнати 50 % съгласие на родителите. 
 

 

     2. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване в 

училище  да се осъществява  обучение от разстояние по утвърдената 

организация на учебния ден и утвърденото седмично разписание за I срок на 

учебната 2021/ 2022 година, в т.ч. осъществяване на ОПЛР, съгласно заповед 

№РД 07-73/ 25.10.2021г. (чрез включване във видео връзка по време на 

учебните часове и чрез предоставяне на материали на хартиен носител и 

осъществяване на обратна връзка).  

3. Всички педагогически и непедагогически специалисти да представят 

един от следните документи: 

 Копие на валиден „зелен сертификат“ – документ за ваксинация или 

преболедуване; 

 Отрицателен резултат от лабораторно изследване; 

 Декларация за съгласие за задължително изследване два пъти седмично 

на място в училище с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен 

от училището. 

Документите по т.3 се съхраняват при И. Неделчева – ЗДУД.  

     4. Изследването на училищния персонал се извършва при следния график: 

Ден от 

седмицата 

Брой 

служители за 

изследване 

Място на 

изследването 

Отговорно 

длъжностно лице, 

което взема 

пробите 

Начален 

час за 

вземане 

на проба 

Краен час за 

получаване 

на резултат 

понеделник 4 пед. спец. 

2 непед. спец. 

лекарски к-т, 

ет. 1, № 107 

медицинско лице 07:10 07:30 

четвъртък 4 пед. спец. 

2 непед. спец. 

лекарски к-т, 

ет. 1, № 107 

медицинско лице 07:10 07:30 



5. При положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз 

антигенен тест за COVID-19 на служител се прилага Протокол 3 от Насоките 

при съмнение или случай на COVID-19 в училището.  

6. Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицински 

документ от личния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо или 

отрицателен резултат от лабораторно изследване за COVID-19. 

 Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в 

който посещават присъствено училище. 

7. В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за 

COVID-19 се прилага Протокол 4 от Насоките при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището. 

8. Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от 

РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна 

карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени 

като високорискови контактни. 
 

9. Изследването на учениците се извършва в съответните класни стаи в 

училището от длъжностни лица, които разполагат с валидни документи за 

ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно 

изследване (за външни лица) в понеделник и четвъртък в началото на 

учебния ден при следния график: 
Ден   от 

седмицата 

Кл

ас 

Общ 

брой 

учени

ци  

Брой 

ученици,  

за тестване 

към 
08.11.2021г. 

% 

ученици 

от общ 

брой  

Място на 

изследване 

Отговорни длъжностни 

лица, и/ или доброволци 

за вземане на  проби 

Начале

н час за 

вземане 

на 

проба 

Краен час 

за 

получава

не на 

резултат 

понеделник 

и четвърък 

 

I 20 14 70% 

  

ет. 1, № 101 
1. Ив. Славова -кл. р-л 

2. Д. Гигов - ФВС 

 

07:30 

 

08:00 

понеделник 

и четвърък 

 

II 22 14 64% 

 

ет. 2, № 209 
1. Ев. Вълчева -кл. р-л 

2. Р. Иванова - ЗАС 

 

07:30 

 

08:00 

понеделник 

и четвърък 

 

III 22 12 54% 

 

ет. 2, № 211 
1.М.Николова-пед. съв. 

2. Мед. лице 

 

07:30 

 

08:00 

понеделник 

и четвърък 

 

IV 21 15 71% 

 

ет. 1, № 103 
1. Н. Колева -кл. р-л 

2.Ив. Кунчев - медиатор 

 

07:30 

 

08:00 
 

10. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в 

момента на вземане на слюнчена проба. 

11. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни 

средства – ръкавици и маски, осигурени от училище. Изследването и 

отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на 

производителя на съответния тест. 

12. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само 

учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. 

13. 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. 

14. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно 

в изолатор – ет. 1, стая № 104, при осигурено наблюдение и се прилага 

Протокол 1 от Насоките при съмнение или случай на COVID-19 в училището. 

15. 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. Уточняващото (потвърждаващото) 

изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия 

антигенен тест, проведен в училище. На ученика се поставят отсъствия по 

уважителни причини без да е необходимо представяне на медицински 

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

училището.  

16. 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 прилага Протокол 2 от Задължителните 

протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. 

При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото 

обучение. 

17. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в 

който посещава присъствено училище.  

18. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или 

отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат 

изследвани.  

19. В случаите, когато присъственото обучение се възобновява в дни, 

различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия 

присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, 

следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е 

сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва. 

20. Използваните тестове: 

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

които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен 

отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък. 

 - с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на 

опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра. До 

запълването на кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в 

определеното за целта помещение в училището – приземен етаж, помещение- 

столова,  до което има достъп само медицинския персонал и Ю.Юмер. 



 - в края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи 

антигенни тестове за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на 

отпадъци, съдържащи само събраните тестове с отчетен положителен 

резултат, се предават от директора на училищата или от определено със 

заповед лице, в РЗИ, като може да се използва неспециализиран транспорт. 

21. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. 

Когато това е невъзможно, занятията се провеждат в класните стаи. 

Организират се дейности по преценка на учителя. 

22. Дейности в клубове за занимания по интереси и допълнително обучение по 

учебни предмети в групи по проект „Подкрепа за успех“ се провеждат при 

недопускане на смесване на ученици от различни паралелки. 

23. По време на присъствено обучение в групите в ЦОУД не се допуска 

смесване на ученици от различни паралелки; обучението се осъществява при 

следния график: 
 

Период Брой 

дни 

група в ЦОУД Ученици, които 

остават за обучение в 

групата за ЦОУД 

11.11.2021 – 12.11.2021 вкл. 2 ЦОУД I/II  клас I клас 

ЦОУД III/IV клас IV клас 

16.11.2021 – 19.11.2021 вкл. 4 ЦОУД I/II  клас II клас 

ЦОУД III/IV клас III клас 

22/23.11.2021 – 26.11.2021 вкл. 4/5 ЦОУД I/II  клас I клас 

ЦОУД III/IV клас IV клас 

29.11.2021 – 03.12.2021 вкл. 5 ЦОУД I/II  клас II клас 

ЦОУД III/IV клас III клас 
 

 

24. За учениците от V – VII клас да се осъществява  обучение от разстояние по 

утвърдената организация на учебния ден и утвърденото седмично разписание 

за I срок на учебната 2021/ 2022 година, в т.ч. осъществяване на ОПЛР, 

съгласно заповед №РД 07-73 / 25.10.2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

II. ЗАБРАНЯВАМ: 

1. Струпване на ученици и служители в училищния двор и в сградата на 

училището. Комуникацията с и между служителите да се осъществява по 

телефон и/или e-mail  и др.  

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри 

заразни и респираторни заболявания в учебната сграда. 

3. В сградата на училището не се допускат: 

     а) ученици, които не разполагат с валиден документ за преболедуване или 

отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са 

изразили съгласие за изследване два пъти седмично; 



     б) 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; 

     в) лица, които не участват в дейностите на училището или в изследването 

на учениците. 
 

        Настоящата заповед влиза в сила от 11.11.2021г. и се прилага до второ 

нареждане. 
 

        Заповедта да бъде публикувана в сайтa на училището за запознаване на 

всички учители, служители,  ученици и  родители. 
 

         Контрол по цялостната организация на провеждането на присъствено 

обучение и обучение от разстояние ще упражнявам  лично.  
 

          Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за 

сведение и изпълнение срещу подпис. 
 

 
 

 

 

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна  
 

 

 

  


