
 

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 

                                                                          №93/15.10.2021 г.  

 

      На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 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. 2 от същата 

наредба, чл. 105, ал. 5 и ал. 6 и по реда на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО,  Заповед №РД-06-

247/17.09.2021 г. на Началника на РУО – Пазарджик, и във връзка с издадено Предписание изх. 

№27/15.10.2021 г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на 

РЗИ - Пазарджик, и Решение №1 на педагогическия съвет (Протокол №4/15.10.2021 г.)   

НАРЕЖДАМ: 

1. Преустановявам присъствените учебни занятия за учениците от ІV а клас в ОУ „Христо 

Ботев” с. Дорково, считано от 18.10.2021 г. (понеделник) до 21.10.2021 г. (четвъртък) 

вкл. 

2. Преустановява се провеждането, както в присъствена, така и в електронна среда на 

груповите дейности за заниманията по интереси (национално финансиране) за 

учениците от ІV а клас в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково. 

3. За периода от 18.10.2021 г. (понеделник) до 21.10.2021 г. (четвъртък) вкл. за учениците 

от ІV а клас в ОУ „Христо Ботев” с. Дорково да се организира и провежда синхронно 

обучение от разстояние в електронна среда чрез електронната платформа Microsoft 

Teams при спазване на утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 

2021/2022 г. и актуализиран дневен режим, поместен на сайта на училището: https://ou-

hr-botev-dorkovo.com/. 

4. За периода от 18.10.2021 г. (понеделник) до 21.10.2021 г. (четвъртък) вкл. за ученика със 

специални образователни потребности (СОП) в ІV а клас Денислав Такев да се 

осъществяват в електронна среда (чрез електронната платформа Microsoft Teams), 

индивидуални терапевтични дейности и индивидуална подкрепа за личностно развитие 

от съответните специалисти в ОУ „Христо Ботев“ – логопед, психолог и ресурсен 

учител. 

5. Електронната комуникация с родителите да се осъществява чрез електронния дневник 

на ОУ „Христо Ботев“ и електронната поща на училището /school@ou-hr-botev-

dorkovo.com/, като се поддържа активна обратна връзка, при спазване на всички 

изисквания, свързани с опазването и защитата на личните данни.  

       Заповедта да се сведе до знанието на учениците и педагогическите специалисти за 

изпълнение.  

        Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

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

                                                                                                                 / Ангел Гивечев /   

 

mailto:school@ou-hr-botev-dorkovo.com
https://ou-hr-botev-dorkovo.com/
https://ou-hr-botev-dorkovo.com/


 

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ 

 по ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1.  Александър Кръстев Гл. учител  

2.  Елена Йочева Ст. учител  

3.  Елена Гивечева  Ст. учител  

4.  Катерина Гарданска Ст. учител   

5.  Миглена Герасимова Ст. учител  

6.  Цанко Дангов Ст. учител  

7.  Велислава Котулова Ст. учител  

8.  Велизара Двуякова Учител в ЦОУД  

9.  Сузана Мутафалова  Ст. учител в ЦОУД   

10.  Алида Кейбашиева Ст. учител в ЦОУД  

11.  Атанас Манолов 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.  Тодорка Вандева Логопед  

25.  Ваня Пейчинова Психолог  

                                                                                                                                                                        
 

 


