
     

       Първо основно училище „Свети княз Борис І” 
              гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313,  510-317 
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З А П О В Е Д 

№ РД-07- 116 

гр.Варна 03.12.2021 г. 

 
На основание чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1, 115а, ал.1, чл.105, ал.6 от ЗПУО, чл. 31, 

ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди № РД01-973/ 

26.11.2021г. и № РД01-991/ 02.12.2021 година на министъра на здравеопазването и 

заповед №РД 09-4813/03.12.2021г. на министъра на образованието и науката, заповед 

№РД 09-4814/03.12.2021г. на министъра на образованието и науката 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.Паралелките от І – VІІ клас, в които най-малко 50% от родителите са дали 

съгласие за провеждане в училището на изследване за доказване на COVID-19  чрез 

неинвазивен бърз антигенен тест или разполагат с валидни документи за преболедуване 

или ваксина, преминават към присъствено обучение от 06.12.2021г, както следва: 

 Іа, Іб, Ів, ІІа, ІІб, ІІІа, ІІІб, ІVа, ІVб, Vа, Vб, VІа, VІб, VІІа клас 

Учениците от тези паралелки, чиито родители не са дали съгласие, се обучават  

синхронно в ОРЕС. 

2.Присъственото обучение в дните на изследване се осъществява при следната 

организация: 

І – VІІ клас  7:45 – 8:30ч – изследване     

  8:30  - 9:05 – 1 час                                

  9:20 – 9:55 – 2 час        

           10:05 – 10:40 – 3 час                             

           10:50 – 11:25 – 4 час                             

11:35 – 12:10 – 5 час                     

12:20 – 12:55 – 6 час 

           13:05 – 13:40 – 7 час 

                           

3.а. Изследването  се извършва в първия присъствен ден от седмицата  в 

класната стая на паралелката. 

б.Учениците задължително носят маска по време на изследването, освен при 

вземане на слюнчена проба. 

в.Учениците със СОП се тестват в домашни условия и идват на училище при 

отрицателен резултат, като родителите декларират, че са спазени упътванията за 

изследване и полученият резултат е отрицателен, съобразно указанията на 

производителя. 

Тестовете се предоставят на родителите не по-късно от 1 ден преди деня, 

определен за изследване. 
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г.След тестването учениците задължително извършват хигиена на ръцете- миене 

с топла вода и сапун или дезинфекция. 

д.При положителен тест се прилага Протокол 1. 

При лабораторно потвърден положителен резултат – Протокол2 

5.Изследването се извършва от училищни екипи, в които могат да се включат и 

доброволци, разполагащи с валиден сертификат. 

6. Екипи за тестване на учениците: 

І а клас – Д. Овчарова и д-р Николова 

І б клас – В. Попова и м.с. Тодорова 

І в клас – М. Димитрова и родител/доброволец 

ІІ а клас - Цв. Тонева и родител/доброволец 

ІІ б клас Р. Иванова и родител/доброволец 

ІІІ а клас П. Тончева  и  родител/доброволец 

ІІІ б клас Кр. Кирякова  и  родител/доброволец 

ІV а клас – В. Иванова и родител/доброволец 

ІV б клас – М. Николова и родител/доброволец 

V а клас – М. Тишева и Радка Ангелова, родител/доброволец 

V б клас – М. Лалова и родител/доброволец 

VІ а клас – Д. Тодорова и родител/доброволец 

VІ б клас – Д. Ангелава и родител/доброволец 

VІІ а клас – Р. Германов и Емине Еюб, родител/доброволец 

 

По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и 

определените екипи. При вземане и отчитане на пробите лицата трябва да са с лични 

предпазни средства – маски и ръкавици. 

7. Учителите и непедагогическия персонал, без валиден сертификат, се тестват 

от д-р Николова от 7:30ч до 7:45ч. 

8. Получените от МОН тестове се съхраняват в дирекцията.  

9.а. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни 

завързани чували, които се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен 

отпадък в контейнерите за битови отпадъци. 

б. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в 

кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба. До запълването на 

кутиите същите се съхраняват в помещението на бившата лавка на І етаж, к. А до 

предаването им на РЗИ. 

10.В сградата на училището не се допускат: 

 -лица ,които не участват в дейностите на училището или в изследването 

на учениците; 

 -лица от педагогическия и непедагогическия персонал, които не са 

изразили съгласие за задължително тестване 2 пъти седмично на място в училище и не 

разполагат с валиден сертификат; 

 -ученици, които не разполагат с валиден сертификат или чиито родители 

не са изразили съгласие за седмично изследване в училище. 

 

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директор УД 

Първолета Николова. 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА 

Директор на Първо основно училище «Свети княз Борис І» - гр. Варна 


