
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

“А. С. ПОПОВ” 
  

 

    

ЗАПОВЕД  

№ РД 07- 127/ 01.02.2022г. 
  

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

училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти в изпълнение на т. 19 от Заповед № РД-01-24/ 28.01.2022г. от РЗИ – Смолян, 

поради достигната 14-дневна заболеваемост над 1500 на 100 000 население в община 

Девин и организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване 

средствата на информационните и комуникационните технологии за 50% от всички 

паралелки в училището 

НАРЕЖДАМ: 

I. До отмяна на въведените  със от Заповед № РД-01-24/ 28.01.2022г. от РЗИ 

– Смолян временни противоепидемични мерки да се осъществява 

обучение на ротационен принцип с редуване на присъствено и ОРЕС в ПГЕ 

„А. С. Попов“-гр. Девин по следния график  за обучение от разстояние в 

електронна среда: 

 VIII, IX и XI клас за периода от 07.02.2022г. до 11.02.2022г.  

 X и XII клас за периода от 14.02.2022г. до 18.02.2022г. 

 

II. Допуска се присъствено провеждане на индивидуални дейности – 

индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или 

практически изпитвания в случаите, когато е обективно невъзможно 

провеждането им от разстояние в електронна среда и при спазване на 

противоепидемичните мерки;  

III. Обучението да се осъществява, от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии, чрез виртуалните класни стаи в платформата Google 

Workspace for Education по утвърденото седмично разписание. 

IV. Всички учители предоставят достъп до виртуалните учебни стаи на 

ръководството за осъществяване на контрол на работата в електронна 

 



среда и попълват ежедневни доклади за дните на осъществено обучение от 

разстояние в домашна среда. 

V. Ежедневно в срок до 18:00 часа учителите да попълват преподадените теми 

в електронния дневник, съответно отсъствията на учениците. 

VI. Препоръчително е учениците и учителите да си взаимодействат в 

електронна среда чрез включени камери, като в началото на часа, при 

контрол и оценяване това е наложително. 

VII. При проблем с интернет, устройство или софтуер, ученикът/родителят да 

уведоми незабавно класния ръководител. 

VIII. Извънкласните дейности и дейностите по проект „Подкрепа за успех“, 

за посочения период, да се провеждат само присъствено, когато групата 

е от един и същи клас и основните часове за класа се водят присъствено. 

Ръководителите на групи своевременно да преструктурират 

програмите си в съответствие с графиците на присъствено обучение 

на учениците. 

IX. Присъствените дейности да се извършват при стриктно спазване на 

следните противоепидемични мерки от всички присъстващи на 

територията на училището: 

 задължително носене на защитна маска за лице,  

 спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м  

 тестване или зелен сертификат 

 недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести 

(повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на 

обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). 

X. С цел опазване живота и здравето на персонала ограничавам достъпа на 

външни лица в училище. По възможност услуги да се извършват по 

електронен път, чрез заявка на електронна поща: pge_devin@mail.bg  

Класните ръководители да уведомят учениците и родителите. 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището и в Е-учителска стая. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Директора. 

 

ДИРЕКТОР НА ПГЕ „А. С. ПОПОВ“ ГР. ДЕВИН 

ИНЖ. С. ТЮФЕКЧИЕВА 
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