
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД  
2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“, тел. 885288, www.pgiblg.com  

                               
ЗАПОВЕД № РД 08-930/26.05.2021 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, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, 

обн. ДВ. бр.61 от 2 август 2019 г.; Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-

355/18.05.2021 г. за възстановяване на присъственото обучение в училищата и Писмо с 

изх. № 9105-163/26.05.2021 г. на министъра на образованието и науката за  

  

Н А Р Е Ж Д А М  

  

1. В Заповед № РД 08-797/29.04.2021 г.  се правят следните изменения: 

1.1. Отменям т. 4, т. 5, т. 8, т. 9, т. 12, т. 13, т. 16 и т. 17. 

1.2. Т. 1 се изменя така: Да бъде възстановено присъственото обучение за всички 

ученици от ПГИ „Иван Илиев“, считано от 31 май 2021 г. 

1.3. Т. 2 се изменя така: Учителите, възпитателите и педагогическият съветник да 

спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

Училищните правила за работа в условията на COVID-19 поради удължената 

извънредна епидемична обстановка. 

1.4. Т. 3 се изменя така: Присъственото обучение за времето от 31 май до 30 юни 2021 

г. да се реализира при спазване на утвърденото седмично разписание за II учебен срок 

за учебната 2020/2021 година, както следва:  

- Първа смяна – от 07:30 ч. до 13:05 ч. – учениците от XI  клас  

- Втора смяна – от 13:30 ч. до 19:10 ч. – учениците от VIII, IX и Х клас  

 Графикът за провеждане на нулевите часове за учениците от втора смяна е 

следния: 

- Нулевите часове да се провеждат от 12:45 ч. до 13:25 ч.  

- Вторият нулев час на VIII г  клас в петък да бъде от 11:55 ч. до 12:35 ч.  

 Класната стая на Х г  клас да бъде кабинет Химия, вместо в стая 401. 

1.5. Т. 6 се запазва за обучението на ученичката Габриела Тафраджийска от Х в  клас, 

която се обучава по реда на чл. 115а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПУО. 

1.6. Т. 7 се променя така: Всеки ученик и родител получава информация от класния 

ръководител и преподаващите учители и може да комуникира с него на обявените и-

мейли в платформата и на интернет страницата на училището, както и чрез електронния 

дневник „Школо“. 

1.7. Т. 18, т. 19, т. 20, т. 21, т. 22 и т. 23 се запазват без промяна. 

 Информацията от заповедта да се  публикува на интернет страницата на 

училището от г-жа Анелия Бачева – учител по математика и председател на комисията 

за поддържане на интернет страницата на ПГИ. 

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед да осъществяват заместник-

директорите по учебна дейност. 

 Заповедта да се сведе срещу подпис до знанието на всички работещи в ПГИ 

„Иван Илиев“  за сведение и изпълнение.  

           

    

  

 

                 ДИРЕКТОР: 

      /Ася Бояджиева – Пенкова/  

     

       


