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ЗАПОВЕД № РД 08-689/25.02.2022 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 и 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, считано от 28.02.2022 г.  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Педагогически специалисти и служители, които да извършват тестване на учениците 

от VIII, IX, X, XI и XII клас, обучаващи се присъствено, както следва: 

 

VIII а клас – Надежда Петкова 

VIII б клас – Зорка Милчева 

VIII в клас – Анка Николова 

VIII г клас – Милена Методиева 

 

IX а клас – Душка Станковска 

IX б клас – Елеонора Чолакова 

IX в клас – Екатерина Бонева-Дамянова 

IX г клас – Илинка Янкова 

 

X а клас – Антоанета Величкова-Цонева 

X б клас –Надежда Стойчева 

X в клас – Йордана Стамберова-Стоянова 

X г клас – Любима Ласкова 

 

XI а клас – Димитър Гальов 

XI б клас – Анка Николова – медицинска сестра (преди 2-ри час) 

XI в клас – Любима Ласкова 

XI г клас – ЗДУД първа смяна 

 

XII а клас – Анка Николова - медицинска сестра 

XII б клас –Гергана Христова 

XII в клас –Нина Василкьова 

XII г клас – Желязка Милкова 
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2. Анка Николова – мед. сестра – отговаря за цялостната организация при извършване на 

тестовете в училище. 

3. Тестването се извършва както следва: 

3.1. Съгласно т. 20, буква „а“ от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изменена със Заповед 

№ РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването тестването се извършва 

веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от 

съответните класове (които провеждат присъствено обучение) с неинвазивни бързи 

антигени тестове, а когато ученика отсъства в деня на изследването, тестването се 

извършва в първия ден на завръщане в присъствено обучение; 

3.2. Тестват се само ученици, чийто родители са изразили съгласие чрез изпратената ни от 

МОН Декларация; 

3.3. От 7:00 до 7:30 часа два пъти седмично /понеделник и четвъртък/ се тестват 

педагогическия и непедагогически персонал /които нямат валидни документи за 

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от 

лабораторно изследване/; 

3.4. От 7:15 до 7:30 се тестват учениците от първа смяна (XI и XII клас), а от 13:15 до 13:30 

ч. се тестват учениците от втора смяна (VIII, IX и X клас). Когато учениците от втора смяна 

имат нулеви часове, тестването става 15 минути преди съответния час. 

3.5. За добра организация на тестването учениците заемат своите места в класната стая. 

Изпълняват инструкциите във връзка с тестването и оставят тестовите пластинки пред 

себе си в края на чина. Учителите обхождат учениците и отчитат резултатите. При 

установяване на положителен тест ученика се извежда от класната стая деликатно по-най-

не травмиращ начин за изолация в кабинет 107 /срещу входа на ПГИ/ до пристигане на 

родител. Учителите информират ръководството и родителите за наличието на 

положителен тест. Комплектът материалите и положителен тест се събират отделно от 

другите консумативи в контейнер или чувал, определени за целта. 

3.6. В деня на тестването продължителността на часовете е 40 минути съгласно, 

седмичното разписание за втори учебен срок 

 Заповедта влиза в сила от 28.02.2022 г. 

 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. 

          

  

 

           ЗА ДИРЕКТОР: 

                              /Ася Бояджиева - Пенкова/ 

     

 


