
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”                                                                                                

С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК 

п. к. 4641, ул. Христо Ботев № 1, тел.:  03543/2232, e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com 

 

     
 

    ЗАПОВЕД 
 

№173/12.11.2021 г. 

 

 

      На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 24 от същата наредба, чл. 4 от ЗЗБУТ, чл. 63, ал. 4 от Закона за 

здравето, т. І.25 от Заповед №РД 01– 890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед 

№РД 09-4247/08.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД 01– 

911/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с утвърждаване на Насоки за обучение 

и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. За учениците от І а и ІІ а клас в ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково, за които са изпълнени условията 

по т. 20, буква „а“ от Заповед №РД - 01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването да 

не се прилага ротация съгласно Заповед №РД 09-4227/08.11.2021 г. на министъра на 

образованието и науката, и в съответните класове да продължат да се провеждат присъствени 

учебни занимания, считано от 16.11.2021 г. 

 

2. Определям реда и условията за изследване на учениците от І а и ІІ а клас с неинвазивни бързи 

антигенни тестове за COVID – 19, както следва: 

2.1. Изследването на учениците се извършва в училището, с изключение на учениците със 

специални образователни потребности, в понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. 

Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава 

присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или 

отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите 

когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, 

изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е 

вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или 

петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.  

2.2. Изследването на учениците със специални образователни потребности се извършва в 

домашни условия в понеделник и в четвъртък. Тестовете се предоставят на родителите не по-

късно от един ден преди деня, определен за изследване. При отрицателен резултат от 

проведения в домашни условия тест учениците посещават училище, като родителят декларира, 

че са спазени упътванията за изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно 

указанията на производителя. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, 

различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от 

седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. 

Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се 

извършва. 

2.3. Учениците задължително носят маски по време на изследването, освен в момента на 

вземане на слюнчена проба.  
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2.4. Изследването на учениците се извършва в класните стаи на съответните паралелки от 

следните лица: 

➢ г-жа Елисавета Христозова (фелдшер) 

➢ г-жа Елена Йочева (класен ръководител на І а клас) 

➢ г-жа Елена Гивечева (класен ръководител на ІІ а клас) 

➢ г-жа Красимира Гюрова (чистач/хигиенист) 

➢ г-жа Йорданка Кенинчева (чистач/хигиенист) 

 

2.4.1. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – 

ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се 

осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест. 

 

2.5. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, 

пряко ангажирани с процеса на изследване.  

 

2.6. След вземането на пробата, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез 

измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите, върху които се е 

провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.  

 

2.7. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в 

предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от 

Раздел ІІІ от Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата – Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на 

COVID-19 в училището. Ученикът се допуска обратно в училище само при предоставяне на 

отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден 

документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се 

проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище. На 

ученика се поставят отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински 

документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от 

паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на 

положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден 

положителен резултат, за учениците от паралелката се прилага Протокол 2 от Задължителните 

протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. При липса на 

положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение. 

 

2.8. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували за смет, 

които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в 

контейнерите за смесен битов отпадък.  

 

2.9. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за 

изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 литра. До запълването на 

кутиите за изгаряне на отпадъци, същите се съхраняват в определено за целта помещение в 

училището, до което има достъп само г-жа Ели Христозова (фелдшер). 

 

2.10. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове 

за CОVID-19 запълнените и затворени кутии за изгаряне на отпадъци, съдържащи само 

събраните тестове с отчетен положителен резултат, се предават от г-жа Ели Христозова 

(фелдшер) в РЗИ - Пазарджик, като може да се използва неспециализиран транспорт. 

 

2.11. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение 

от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft Teams. 

 

 



 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на родителите на учениците от І а и ІІ а клас, а на 

работещите в училището срещу подпис за сведение и изпълнение.  

       Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

Директор:  .......................................  

                                                                                                                       /Ангел Гивечев/ 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ 

 по ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1.  Александър Кръстев Гл. учител  

2.  Елена Гивечева  Ст. учител  

3.  Катерина Гарданска Ст. учител   

4.  Миглена Герасимова Ст. учител  

5.  Цанко Дангов Ст. учител  

6.  Елена Йочева Ст. учител  

7.  Велислава Котулова Ст. учител  

8.  Сузана Мутафалова  Ст. учител в ЦОУД   

9.  Алида Кейбашиева Ст. учител в ЦОУД  

10.  Атанас Манолов Учител в ЦОУД  

11.  Велизара Двуякова Учител в ЦОУД  

12.  Недко Мастравчиев Ст. учител  

13.  Елена Овчарова Учител  

14.  Румяна Мастравчиева Ст. учител  

15.  Мая Сиракова Учител  

16.  Методи Гарабитов Ръководител на направление «ИКТ»  

17.  Анна Мацанова Ст. учител  

18.  Джемиле Бозева Ст. учител  

19.  Екатерина Бояджиева Учител  

20.  Михаил Узунов Учител  

21.  Красимира Рамадан  Ст. учител в ЦОУД  

22.  Ели Трендафилова Учител в ЦОУД  

23.  Петя Янакиева Ресурсен учител  

24.  Мария Узунова Гл. счетоводител  

25.  Веселка Кюркчиева Касиер  

26.  Стоян Тасев  Огняр  

27.  Красимира Гюрова  Чистач/Хигиенист  

28.  Аглика Дангова  Чистач/Хигиенист  

29.  Йорданка Кенинчева Чистач/Хигиенист  

 

 

 


