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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“А. С. ПОПОВ” 

гр. Девин, обл. Смолян, ул. “Васил Левски” № 3, e-mail: pge_devin@mail.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 07- 109/10 01 2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 

31, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 

чл. 40а, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и във връзка с Предписание № ЗП-02-6/10 01 2022 г. на РЗИ – Смолян 

 

НАРЕЖДАМ: 

1. Обучението на учениците от XIIa клас да се провежда в електронна среда от 

разстояние, считано от 10 01 2022 г. до изтичане на срока на карантината, определен в 

предписанието на РЗИ.  

2. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва в платформата 

Googleworkspace. 

3. Обучението от разстояние в елекронна среда се организира, при спазване 

изискванията на чл. 40б от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

4. Като отговорно лице за техническото обезпечаване на организацията и провеждането 

на обучението на учениците  определям инж. Петър Пейков на длъжност Учител теоретично 

обучение. 

5. Спазва се утвърденият график за провеждане на дистанционните учебни часове за 

периода на карантината. 

6. Учителите планират и провеждат учебните часове в съответствие с Насоките за 

работа в системата на училищното образование през уч. 2021/2022 г. в условията на COVID-

19 и приетите на училищно ниво правила за работа на педагогическите специалисти в 

условията на епидемична обстановка.  

7. Класният ръководител и учителите да оказват подкрепа на учениците чрез 

консултиране в електронна среда по утвърден график, както и в случай на заявяване на 

необходимост от ученик или родител. 

8. Класният ръководител и учителите, преподаващи в паралелката, се задължават да 

докладват своевременно на директора, за отсъстващи ученици от часовете съгласно графика 

и своевременно да регистрират отсъствие в електронния дневник на паралелката.  

9. За отговорно лице за организиране и провеждане на задължителните хигиенни и 

противоепидемични мерки определям Бинка Иванова на длъжност Старши учител 

общообразователен учебен предмет.  
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10. Данните в модула www.karantina.mon.bg.от да бъдат попълнени от Ангелина Ангелова 

на длъжност ЗАС. 

11. Класният ръководител и учителите, преподаващи в паралелката, попълват 

(ежедневно) google-form за отчет на електронното обучение. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на класния ръководител на ХIIa клас и на 

педагогически специалисти, преподаващи в паралелката срещу подпис за сведение и 

изпълнение.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

ИНЖ. СЕВДА ТЮФЕКЧИЕВА 

 

 

Запознати със съдържанието на заповедта: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Дата Подпис на лицето 

     

     

     

 

 

 

http://www.karantina.mon.bg.от/

