
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-153 

гр. Първомай, 21.10.2021 г. 

   

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 - т. 4, т. 24 от Наредба №15 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка със заповед 

РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. Учебните занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ да се осъществяват присъствено при 

спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка 

в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и 

министъра на здравеопазването и Правила за организиране и провеждане на образователен 

процес и за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021/2022 

година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на училището.  

2. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и 

непедагогически персонал в училище да носят защитна маска за лице по време на престоя и 

обучението им в училище.  

3. Когато атмосферните условия позволяват часовете по физическо възпитание и спорт да 

се провеждат на открито. 

4. Групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, 

организирани в училищна среда да се провеждат присъствено като не се допуска смесване на 

ученици от различни паралелки.   

5. Групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, 

организирани в училищна среда, при които е невъзможно да не се допуска смесване на ученици 

от различни паралелки, да се провеждат в онлайн среда. 

6. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на 

туристически обекти в страната.  

Контролът по изпълнение на въведените с тази заповед противоепидемични мерки се 

извършва от Красимира Дамянова – ЗДУД, Севдалина Йорданова – ЗДУД и Стоянка Кръстева – 

ЗДАСД. 

Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ от 

Татяна Попова – старши учител. 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на определените лица срещу подпис 

за сведение и изпълнение. 

 

 
ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ 

Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”  
 

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 


