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ЗАПОВЕД № РД08-294/14.12.2021 г. 

     

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

чл. 31, ал.1, т.34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД 01-

991/02.11.2021 г. за изменение на т. 20, буква „а“ от Заповед № РД01-973/26.11.2021 г., 

издадена от министъра на здравеопазването във връзка с въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021 

г. до 31.03.2022 г., Заповед № РД09-4813/03.12.2021 г., издадена от министъра на 

образованието във връзка с неотложно предприемане на мерки за ограничаване 

разпространението на COVID-19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, 

педагогическите специалисти и другите служители в училището или ЦСОП; Заповед № 

РД09-4982/14.12.2021 г., с която се изменя Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. на 

министъра на образованието и науката за утвърждаване на Насоки за обучение и действия 

в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП в раздел I, 

считано от 15.12.2021 г.  

 

ИЗМЕНЯМ 

ЗАПОВЕД № РД 08-235/03.12.2021 г., както следва: 

 

4. Изследване на учениците и персонала с неинвазивни бързи антигенни 

тестове за CОVID- 19 

4.1. Считано 15.12.2021 г., в ПГИ „Иван Илиев“ присъствен образователен 

процес се провежда за паралелките от VIII - XII клас, при едновременно наличие на 

следните условия: 

4.1.1. Най-малко 30% от учениците в паралелката са изразили съгласие за 

изследване в училището и разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, 

наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно 

изискванията, въведени със заповед от министъра на образованието. 

Останалата част от заповедта остава непроменена. 

 Настоящата заповед да се изпрати по служебните електронни пощи на всички 

педагогически специалисти за сведение и изпълнение. 

 Заповедта да се сведе срещу подпис до знанието на непедагогическия персонал за 

сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
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