
 

 
43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – РАЙОН ИЛИНДЕН 

гр. София, бул. „Сливница“ № 45, тел. 029208240, e-mail: ou43@mail.bg 
 

ЗАПОВЕД - извадка 
На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 31, ал. 1 и Раздел II. на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на основание чл. 213 и чл. 219 от 
Кодекс на труда, Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване насоки за обучение 
и действията в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, заповед № 147/11.11.2021 на директора, подадени 
декларации за присъствено обучение по образец на Министерство на образованието и науката 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
1. График в присъствено обучение в ден за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-

19: 
Учебен час 

За ден с тестване 
5,6 и 7.клас 

Присъствено 

40 мин./уч.час 

Присъствено 

3 и 4.клас 

40 мин./уч.час 

Присъствено в ден с 
тестване 1 и 2.клас 

35 мин. 

0 час 
Тестване с начало 7:50ч. Тестване с начало 7:50ч. Тестване с начало 7:50ч. 

1 час 
8:30– 9:10 8:30– 9:10 8:30 – 9:05 

2 час 9:20 – 10:00 9:20 – 10:00 9:15 – 09:50 

3 час 10:20 – 11:00 10:20 – 11:00 10: 20 – 10:55 

4 час 11:10 – 11:50 11:10 – 11:50 11:10 – 11:45 

5 час 12:00– 12:40 12:00– 12:40 11:50 – 12:25 

6 час 12:45 – 13:25 12:45 – 13:25 12:30 – 13:05 

7 час 13:30 – 14:10 13:30 – 14:10  

 

  



2. График в присъствено обучение в ден БЕЗ изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-
19: 

1-2.клас – 35 мин. 3-4.клас 40 мин. 5,6 и 7.клас – 45 мин. 

8:00 8:35 7:55 8:35 7:50 8:35 

8:45 9:20 8:45 9:25 8:45 9:30 

9:35 10:10 9:40 10:20 9:40 10:25 

10:40 11:15 10:40 11:20 10:40 11:25 

11:35 12:10 11:35 12:15 11:35 12:20 

  12:25 13:05 12:25 13:10 

    13:20 14:05 

 
3. Програма ОРЕС по дни от седмицата за 5,6 и 7.клас: 

ОРЕС         ПОНЕДЕЛНИК  ОРЕС   ВТОРНИК 

    5 6 7  5 6 7 
1 

1
4

:3
0

-1
5

:0
0

 Български език и 
литература - Татяна 
Николова 

Човекът и природата - 
Даниела Иванова/ Ива 
Станкова 

Английски език - 
Пенка Дамянова 

 Английски език - 
Десислава Бауман  

Английски език - 
Татяна Микова 

Български език и 
литература - Радина 
Цветанова 

2 

1
5

:1
0

-1
5

:4
0

 Математика -
Анастасова 
 

Математика - Гена 
Петрова 

Математика - 
Елеонора 
Младенова 

 История и 
цивилизации - 
Борислав Събов- 

Български език и 
литература - Ина 
Ханджийска 

Български език и 
литература - Радина 
Цветанова 



3 

1
5

:5
0

-1
6

:2
0

 Иновативен предмет Музика - Татяна 
Петрова - асинхронно 

Химия и опазване 
на околната среда 
- Даниела Иванова 

 Математика -
Анастасова 
асинхронно 

Български език и 
литература - Ина 
Ханджийска 

Биология и здравно 
образование - Даниела 
Иванова 

4 

1
6

:3
0

-1
7

:0
0

 Български език и 
литература - Татяна 
Николова асинхронно 

Технологии и 
предприемачество - 
Катя Вучкова-
асинхронно 

Български език и 
литература - 
Радина 
Цветанова-
асинхронно 

 Изобразително 
изкуство - Анелия 
Велчева-асинхронно 

История и 
цивилизации -
Борислав Събов - 
асинхронно 

Математика  - Елеонора 
Младенова-асинхронно 

5 

1
7

:1
0

-1
7

:4
0

 

Физическо възпитание 
и спорт - Тони Тодоров 
асинхронно 

Физическо възпитание 
и спорт - Михаил 
Тодоров асинхронно 

География и 
икономика - 
Кадън    Бейзад 
асинхронно 

 Изобразително 
изкуство - Анелия 
Велчева асинхронно 

Математика - Гена 
Петрова- 
асихронно 

Физическо възпитание 
и спорт - Тони    
Тодоров-асинхронно 

6 

1
7

:5
0

-1
8

:2
0

 Технологии и 
предприемачество - 
Катя Вучкова - 
асинхронно 

Английски език - 
Татяна Микова 
асинхронно 

Физическо 
възпитание и 
спорт - Тони 
Тодоров 
асинхронно 

 Физическо 
възпитание и спорт - 
Тони    Тодоров-
асинхронно 

Физическо 
възпитание и 
спорт - Михаил 
Тодоров 
асинхронен 

Технологии и 
предприемачество - 
Катя Вучкова - 
асинхронно 

 
 ОРЕС  СРЯДА   ОРЕС ЧЕТВЪРТЪК  ОРЕС  ПЕТЪК 

 5 6 7   5 6 7  5 6 7 

1
4

:3
0

-1
5

:0
0

 

Човекът и 
природата - 
Ива Станкова  

Информацион
ни 
технологии - 
Силвия 
Маринова/ 
Лидия 
Ристова 

История и 
цивилизации 
-Борислав 
Събов 

  География и 
икономика - 
Кадън    Бейзад 

Български 
език и 
литература - 
Ина 
Ханджийска 

Физика и 
астрономия - 
Ива 
Станкова  

 Човекът и 
природата - Ива 
Станкова  

Английски 
език - 
Татяна 
Микова  

Български 
език и 
литература 
-  Радина 
Цветанова 

1
5

:1
0

-1
5

:4
0

 Английски 
език - 
Десислава 
Бауман  

Математика - 
Гена Петрова 
асинхронно 

Информацион
ни 
технологии 
Силвия 
Маринова 

  Математика -
Анастасова 

География и 
икономика - 
Кадън    
Бейзад 

Математика 
- Елеонора 
Младенова 

 Български език 
и литература - 
Татяна 
Николова 

История и 
цивилизац
ии -
Борислав 
Събов 

Английски 
език - 
Пенка 
Дамянова 



1
5

:5
0

-1
6

:2
0

 
Компютърно 
моделиране и 
информационн
и технологии -
ИУЧ Силвия 
Маринова/ 
Лидия Ристова 

Човекът и 
природата - 
Даниела 
Иванова/ Ива 
Станкова 
асинхронно 

Английски 
език - Пенка 
Дамянова 
асинхронно 

  История и 
цивилизации -
Борислав 
Събов-
асинхронно 

Български 
език и 
литература - 
Ина 
Ханджийска 
асинхронно 

География и 
икономика - 
Кадън    
Бейзад 

 Български език 
и литература - 
Татяна 
Николова 

Български 
език и 
литература 
ИУЧ - Ина 
Ханджийск
а 
асинхронн
о 

Математик
а - 
Елеонора - 
ИУЧ-
Младенова 
- 
асинхронн
о 

1
6

:3
0

-1
7

:0
0

 

Математика -
Анастасова-
асинхронно 

География и 
икономика - 
Кадън    
Бейзад- 
асинхронно 

Биология и 
здравно 
образование - 
Даниела 
Иванова - 
асинхронно 

  Човекът и 
природата - 
Ива Станкова-
асинхронно 

Изобразител
но изкуство - 
Анелия 
Велчева 
асинхронно 

Български 
език и 
литература - 
Радина 
Цветанова - 
асинхронно 

 Музика -  
Татяна Петрова 
-асинхронно 

Математик
а ИУЧ - 
Гена 
Петрова 
асинхронн
о 

История и 
цивилизац
ии -
Борислав 
Събов 
асинхронн
о 

1
7

:1
0

-1
7

:4
0

 

Български език 
и литература - 
Татяна 
Николова 
асинхронен 

Български 
език и 
литература - 
Ина 
Ханджийска-
асинхронно 

Математика - 
Елеонора 
Младенова - 
асинхронно 

  Английски 
език - 
Десислава 
Бауман 
асинхронно 

Изобразител
но изкуство - 
Анелия 
Велчева 
асинхронно 

Изобразител
но изкуство - 
Анелия 
Велчева - 
асинхронно 

 Технологии и 
предприемачес
тво - Катя     
Вучкова 
асинхронно 

Музика - 
Татяна 
Петрова-
асинхронн
о 

Български 
език и 
литература 
- ИУЧ 
Радина 
Цветанова 
асинхронн
о 

1
7

:5
0

-1
8

:2
0

 ИУЧ-  
Мат/АЕ/АЕ/Т

П 
профил.пред

мет - 
асинхронно 

Физическо 
възпитание и 
спорт - 
Михаил 
Тодоров 
асинхронно 

Музика - 
Татяна 
Петрова-
асинхронно 

  ИУЧ- 
ПЕ/ПИ/КМ/И
И асинхронно 
профил.пред

мет 

Математика 
- Гена 
Петрова- 
асихронно 

Музика - 
Татяна 
Петрова 
асихронно 

       

 
4. Списък доброволци по паралелки 1-7.клас, съгласно Приложение№ 1. 

 
НАРЕЖДАМ: 

1. Да се спазва заповед № 147/11.11.2021г. относно действията в условията на извънредна епидемична обстановка в училището. 
2. Присъствен образователен процес в 43.ОУ, при достигната 14-дневна заболяемост над 250 на 100 000 население да се провежда при 

едновременно наличие на следните условия: 
- е осигурено необходимото количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19; 
- при наличие на най-малко  50% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището или в домашни условия 

– за учениците със специални образователни потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID-19 чрез 
неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен 
резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 
Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи; 



- в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 веднъж седмично в училището или в 
домашни условия – за учениците със специални образователни потребности, с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците 
и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които 
притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно 
изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 

- Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са осигурени достатъчно количество неинвазивни 
бързи антигенни тестове за всички ученици за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност: 

- а) за учениците в началния етап (I-IV клас) ; 
- б) за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас); 

3. Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда – дейности от целодневната организация на учебния ден, групови 
дейности за подкрепа за личностно развитие, олимпиади и състезания и др. да се извършва, без да се допуска смесване на ученици от 
различни паралелки, освен ако  в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с 
неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал или ако те притежават валиден 
документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно 
изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. 

4. Изследването на учениците да се извършва в училището, с изключение на учениците със специални образователни потребности, веднъж 
седмично в началото на първия учебния ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия 
ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие 
на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. 

5. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършва в домашни условия в дните. 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/ЦСОП, като родител декларира, че са спазени упътванията за изследване и полученият 
резултат е отрицателен, съобразно указанията на производителя. 

6. Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в момента на вземане на пробата. 
7. Изследването на учениците да се извършва в помещението, в което се провежда първият учебен час. Изследването се провежда от лица, 

определени от директора – доброволци. Доброволци може да бъдат родители, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни 
документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и 
отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията. Изследването и 
отчитането на резултата се осъществява при спазването на указанията на производителя на съответния тест.  

8. Доброволците и учениците да бъдат в училище в ден за изследване не по-късно от 7,40ч. 
9. След пробовземане учениците да извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция 

на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез 
дезинфекция, помещенията се проветряват. 

10. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно по щадящ психичното му здраве начин в предназначеното за 
такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ от настоящите насоки – Задължителни протоколи 
за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Уточняващото (потвърждаващото) изследване следва да се проведе до 
24 часа от положителния резултат от бързия антигенен тест, проведен в училище или в домашни условия – за учениците със специални 
образователни потребности. 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 или в домашни условия – за учениците със специални образователни потребности. Учениците от 



паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в 
лабораторни условия. 

11. Ученикът с установен положителен резултат от изследване в училище или в домашни условия – за учениците със специални 
образователни потребности, се допуска отново в присъствено обучение само след представяне на валиден документ за отрицателен 
резултат от лабораторно изследване за COVID-19 или за преболедуване. 

12. За учениците, за които не е изразено съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от 
възможностите на училището. 

13. В сградата на училищете не се допускат ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на 
антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които няма изразено съгласие по за изследване веднъж седмично, 
лица без зелен сертификат и външни лица в двора в рамките на учебния ден. 

14. Всички ученици от V до VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на 
престоя им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинвазивен бърз антигенен тест за доказване на 
COVID-19. 

15. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната 
сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал. 

16. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до 
приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване. 

17. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи: 
а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 
в) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час; 
г) за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето 
на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това; 
д) в часовете по физическо възпитание и спорт. 

       18. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, да не бъдат 
изследвани. Идват по-късно от обявения час за начало на изследването, не влизат в класната стая до неговото приключване, като изчакват в 
коридора пред класната стая. 
       19.Родителите – доброволци да попълват декларация по образец за предоставяне на лични данни и съгласие за участието си като 
доброволци в тестването на учениците за осигуряване на присъствен учебен процес и предоставят копие на валиден документ за ваксинация, 
преболедуване или изследване на медицинското лице в училище. Родителите от паралелката одобряват доброволците за паралелката. 
       20. Родителите – доброволци да попълват протокол по образец за използвани брой тестове, резултати от тестване, невалидни тестове и 
увредени тестове от опаковката, който се подписва от класен ръководител/учител и медицинското лице, която съхранява протоколите. 
       21.В дните на изследване дневният режим  да се променя, за да се осигури време за изследване.  
       22. Класните ръководители на класове в смесено обучение /присъствено и ОРЕС едновременно/ уведомяват и разясняват организацията и 
график обучение на родителите, както е регламентирано в настоящата заповед и съдействат за обхващане на всички деца в графика на ОРЕС и 
по екипите в ТИЙМС. 


