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ЗАПОВЕД  
№  250 / 09.09.2020 г. 

На  основание  чл. 259, ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование , във  
връзка  с  чл.31, ал.1, т.2 от  Наредба  №  15/22.07.2019 г. за  статута  и  професионалното  
развитие  на  учителите, директорите  и  другите  педагогически  специалисти , издадена  от  
министъра  на  образованието  и  науката, в  сила  от  02.08.2019 г. и  работа  в  условията  на  
пандемия  

УТВЪРЖДАВАМ  

НАСОКИ  ЗА  РАБОТА  НА  СИСТЕМАТА  НА  УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2020-2021 ГОДИНА  В  УСЛОВИЯТА  НА  COVID - 19 

Предвидените  задължителни  мерки  за  ограничаване  на  рисковете  от  

разпространение  на  вируса  се  спазват  стриктно  от  педагогическите  специалисти, 

помощния  персонал  и  учениците . 

Контрол  по  изпълнение  на  заповедта  възлагам  на  Веселка  Атанасова  Методиева  — 

ЗАС  за  длъжностно  лице, отговорно  за  организация  и  спазване  на  насоките  и  правилата  за  

ограничаване  разпространението  на  COVID-19, както  и  ще  съблюдавам  лично. 

Заповедта  влиза  в  сйла  ВЕДНАГА. 

МАГДАЛЕНА  БОЖАНОВА  

Директор  на  ОУ  „Панайот  Волов  " 
с. Мадара  
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ЗАПОВЕД  
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На  основание  чл. 259, ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  училищното  образование, във  
връзка  с  чл.31, ал.1, т.2 от  НаредГа  №  15/22.07.2019 г. за  статута  и  професионалното  
развитие  на  учителите, директоритё  и  другите  педагогически  специалисти, издадена  от  
министъра  на  образованието  и  науката, в  сила  от  02.08.2019 г. и  работа  в  условията  на  
пандемия  

ОПРЕДЕЛЯМ  

Юлия  Боянова  Митева  — учитвл  прогимназиален  етап/ преподавател  биология  и  

здравно  образование/ за  лице, отговорно  за  организацията  и  спазването  на  

противоепидемичните  правила  и  мерки, във  връзка  с  пандемията  от  коронавирус. 

Отговорното  лице  следи  за  спазването  на  задължителните  и  препоръчителните  

мерки  за  ограничаване  на  рисковете  от  разпространение  на  вируса, както  от  учениците, 

така  и  от  служителите  в  училище. 
д  

Провежда  инструктаж  на  учениците, педагогическите  специалисти  и  персонала  

във  връзка  с  намаляване  и  ограничаване  на  разпространението  на  вируса. 


