
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И 
ОПТИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” 

 
ЗАПОВЕД № 652/ 29.04.2021 г. 

 
На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, в изпълнение на Наредба 

15/22.07.2020 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, Наредба 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в 
училищното образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба 4/ 20.04.2017 г. 
за нормиране и заплащане на труда и във връзка със Заповед № РД-01-273/ 29.04.2021 г., 
Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-
1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката 
 

I. НАРЕЖДАМ: 
1. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на Република 
България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. 

1.1. Присъственият учебен процес за учениците от осми до дванадесети клас на НПГПТО 
се осъществява при спазване на следния график: 

а) на 05.05.2021 г. и на 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9. и 12. 
клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява; 

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9., 11. и 12. 
клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява; 

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8., 10. и 11. 
клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява. 

1.2. Извън графика по т.1 се допуска и присъствено провеждане на: 
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 

11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;  
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически 

изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от 
разстояние в електронна среда;  

в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно 
място в предприятие или на територията на съответното училище;  

г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна 
среда.  

1.3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни 
дейности и занимания, дейности по интереси и други, организирани в училищна и 
извънучилищна среда.  
2. Дейностите по т. 1 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на 
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работата на 
системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 г. в 
условията на Ковид-19. 
3. Обучението в електронна среда от разстояние се извършва от учителите в рамките на 
уговорената продължителност на работното време, като изпълнението на нормата 
преподавателска работа е съобразно утвърденото седмично разписание 
4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61а от Наредбата за 
приобщаващото образование. 
5. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител синхронно в MS Teams, 
Discord (за часове по чужд език) и по изключение в ZOOM. По изключение за ученици, 
които нямат техническа възможност да се включат в ОЕСР, обучението да се извършва чрез 
разнасяне на учебни материали и текуща обратна връзка от педагогически специалисти и/ 
или образователния медиатор до дома на ученика. 
6. Заместник-директорите, психолозите, образователният медиатор и непедагогическия 
персонал извършват своята дейност присъствено, при засилена дезинфекция в училищната 
сграда. Задължително е да се използват лични предпазни средства. 



7. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, 
същите следва да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищната 
сграда при засилена дезинфекция (съгласно разпоредбата на Наредба № РД 01-51/ 26.01.2021 
г. на министъра на здравеопазването) и недопускане струпването на хора в една класна стая/ 
помещение. Задължително е да се използват лични предпазни средства – маски за еднократна 
или многократна употреба. 
8. Забранява се достъпът на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена 
температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на 
вкуса и др.) в двете сгради на гимназията. 
 

Заповедта влиза в сила от 05.05.2021 г. и се прилага задължително за целия период на 
въведените временни противоепидемични мерки до 31.05.2021 г. В случай на удължаване 
периода на действие на противоепидемичните мерки и/или на предоставени препоръки от 
компетентните държавни или общински органи, срокът на действие на настоящата заповед 
ще бъде изменен. 

 
Гергана Лепкова – технически организатор, да сведе настоящата заповед до знанието 

на всички ученици, учители, служители и работници в училище. 
 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от директора. 
 
 
 
инж. АНЕТА ХРИСТОВА 
Директор на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ 
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