
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

“А. С. ПОПОВ” 

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

   

  
        

ЗАПОВЕД   

№ РД 07- 140 /12.01.2023г.  
    

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, чл. 8 ал.1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование,  грипна обстановка, неефективно отопление на 

сградата, провеждане на следобедни учебни часове по спорт, по НП „Заедно в изкуствата 

и в спорта“, занимания по интереси,  голям брой пътуващи ученици и по решение на 

Педагогически съвет с протокол №8 от  12.01.2023г. 

НАРЕЖДАМ:  

I. Променям продължителността на присъствените учебни часове в ПГЕ „А. 

С. Попов“ на 40 минути, считано от 16.01.2023 г.  

II. При възникване на необходимост от осъществяване на синхронно обучение 

от разстояние в електронна среда  продължителността на учебния час се 

променя на 30 минути 

III. Графици считано от 16.01.2023г. 

  
IV. Обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии да се 

осъществява чрез виртуалните класни стаи в платформата Google 

Workspace for Education по утвърденото седмично разписание.  

V. Присъствените дейности да се извършват при стриктно спазване на 

следните противоепидемични мерки от всички присъстващи на 

територията на училището:  

 



• Честа дезинфекция, проветряване и спазване на хигиенни норми; 

• Физическа дистанция; 

• недопускане в сградата на лица с прояви на остри респираторни болести 

(повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други).  

VI. С цел опазване живота и здравето на учениците и 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 в Електронния дневник и в Е-учителска стая 

за сведение и изпълнение. Графиците да се публикуват в сайта на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Директора.  

  

ДИРЕКТОР 

/инж. С. Тюфекчиева/ 

 


