
 

Професионална гимназия "Васил Димитров" 

гр. Мадан, ул. "Перелик"3, 0308/221-15,pg_madan@mail.bg  

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД – 10-          /26.01.2021 г. 

 

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на 

министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на  Заповед №РД-01-677 от 

25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменение и допълнение Заповед № 

РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД -01-20/15.01.2021 г.  на министъра на 

здравеопазването.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Всички  педагогически специалисти  да се запознаят със  Заповед № РД-01-

52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването. Срокът на въведените 

временни противоепидемични мерки на територията на Република България 

е удължен от МЗ от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.  

II.  Считано от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствени учебни 

занятия за учениците от 8. до 12. клас при спазване на следния график: 

1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.  – присъствено  обучение на  учениците от 

VIII a, VIII б, XII а и XII б клас 

1.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

считано от  04.02.2021 г. до 17.02.2021 г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.  – присъствено обучение за учениците от X а, 

X б, XI а и XI б клас 

2.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ считано  

 

 

 

 

№ на 

час 
ОЕРС и присъствено 

1 час 08:00 – 08.40 

2 час  08:50 – 09.30 

3 час 09.40 – 10.20 

4 час 10.40 – 11.20 

5 час  11.30 – 12.10 

6 час 12.20 – 13.00 

7 час 13.10 – 13.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено обучение за учениците IX а, 

IX б, XII а и XII б клас 

3.1. УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ считано  

от  04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Учебните часове се провеждат при спазване на ПРАВИЛА  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ; 

IV. Продължителността на учебните часове е съобразена с изискването за 

незастъпване на часовия график в присъствено, ОЕРС и несинхронно 

обучение. 

V. Педагогическите специалисти се задължават да спазват утвърдените 

графици, като използват платформата Google classroom. 

VI. Класните ръководители да запознаят учениците и родителите с графиците. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти за 

сведение и изпълнение, лично и/ или по електронен път. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

Директор :…………….. 

                     / д-р Христо Каменов/ 
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