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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “Найден ГЕРОВ” – ЛОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ AД-070 

от 24.03.2020г. 
 

 

 На основание чл. 257, 258 и 259 от ЗПУО, чл.7 и чл.20 oт Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020г. (ЗМДИП), чл.120б и чл.120в от КТ във 

връзка с чл.107в, 107и, чл.267 и чл.267а от КТ, Заповед № РД-01-

124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповеди № РД-01-139/19.03.2020г. 

и № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането 

на противоепидемични мерки на територията на Република България до 

29.03.2020г., писмо изх. № РД-20-279/16.03.2020г. на Началника на РУО-

Монтана, във връзка с писмо изх. № 16-00-4/16.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването относно превантивни мерки в учебни заведения с цел 

недопускане разпространението на COVID-19 и във връзка с организацията на 

обучението от разстояние (дистанционно обучение) на учениците от 

Профилирана гимназия „Найден Геров“ 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 
I.На основание чл.20 (1) от ЗМДИП, считано от 17.03.2020г. до второ 

нареждане учебният процес в Профилирана гимназия „Найден Геров“ да се 

провежда от разстояние (дистанционно), без непосредствен реален контакт 

между учители и ученици, като: 

 

1.За целта се използват възможностите на интернет и социалните мрежи, 

образователните платформи, както и всички други средства на информационните 

и комуникационни технологии – според наличните технически възможности и 

избора на съответния преподавател. 
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2.Класните ръководители създават facebook – групи на своите паралелки (или 

използват създадените по-рано такива) като канал за комуникация между 

преподавателите на паралелката, учениците, родителите и ръководството на 

гимназията, организират работата чрез тях и подпомагат организацията на 

учебната работа по другите предмети според възможностите си. 

 

3.Учебните занятия се водят съобразено с утвърденото седмично разписание на 

учебните часове в рамките на около 30 минути за отделен час и с пауза от 10 

минути между часовете, считано от 9.00 часа нататък във всеки учебен ден, като: 

 

а) в случай, че учебният час протича в реално време с конферентна аудио или 

видеовръзка, продължителността от 30 минути следва да бъде абсолютно 

спазвана; 

 

б) в случай, че учебният час не протича в реално време, а с размяна на материали, 

задачи, проекти и пр. между преподавателите и учениците, преподавателите 

качват учебните материали в платформите или в групите, с които работят, между 

9.00 и 13.00 часа всеки учебен ден, в който имат програмен час с 

паралелката/групата; 

 

в) обратната връзка относно всеки материал се осъществява в определена от 

преподавателя форма и в разумен срок за изпълнение на поставените от него 

задачи; 

 

г) при необходимост всеки учебен ден между 14.00 и 16.00 часа преподавателите 

следва да остават на разположение на учениците и родителите за осигуряване на 

персонални учебни консултации или общи допълнителни разяснения, коментари 

и обсъждания, касаещи учебната работа, организацията й или резултатите от нея 

и напредъка на учениците; 
 

д) да се има предвид, че обучението от разстояние е свързано с по-голямо 

натоварване и сложност не само за преподавателите, но и за учениците, което 

предполага умерени обеми на предоставяните на учениците материали, 

непретоварване със задължения и задачи, както и достатъчно дълги срокове за 

изпълнението им, за да може дистанционното обучение да постига целите си; 
 

е) в хода на комуникацията с учениците преподавателите и класните 

ръководители непременно и периодично да отделят време за коментaр и 

напомняне за строго спазване на мерките, предписани от МЗ и другите държавни 

органи, за опазването на здравето на учениците и семействата им и за 

ограничаване на разпространението на COVID-19. 

 

4.Преподавателите внимателно да подбират и подготвят материалите за 

заниманията, да избягват неясноти и излишен баласт, като в първата седмица се 

въздържат, доколкото е възможно, от преподаване на нов учебен материал, 

докато тази форма на обучение се утвърди и докато възникващите технически 

проблеми бъдат задоволително отработени и решени. 

 

5.През първата седмица от дистанционното обучение преподавателите да се 

въздържат от поставяне на текущи оценки на учениците или – в случай, че 



3 

 

поставят такива – да не ги обявяват, когато връщат отработените, проверени и 

коригирани задачи върху предоставените учебни материали. 

 

6.Преподавателите по БЕЛ, чужд език и математика прецизно да обмислят 

организацията, подготвянето и провеждането на класните работи в този вариант 

на обучение, за да се избегне преписването в максимално възможна степен. 
 

7.Класните ръководители на паралелките не провеждат специален час на класа 

съгласно утвърденото седмично разписание на часовете. Този час, както и 

популярно наричаният „допълнителен час на класа“ им се зачитат за сметка на 

по-тежката организация на учебния процес от разстояние, на разширеното време 

за консултации и на контактите с ученици и родители. 

 
II.На основание чл.7 (1) и чл.20 (2) от ЗМДИП и чл.120б (1) и (2) от КТ и във 

връзка и в съответствие с чл.107и (1), (2), (3) и (5) от КТ възлагам на щатните 

и хоноруваните учители (с изключение на Светлин Георгиев и Николай 

Младенов), на класните ръководители, на ръководителя направление ИКТ 

и на заместник-директора да изпълняват задълженията си по длъжностна 

характеристика от разстояние, надомно, считано от 17.03.2020г. до второ 

нареждане, като: 

 

1.Осъществяват дистанционното обучение по т.I в рамките на трудовото си 

правоотношение, без необходимост от сключване на допълнителни 

споразумения по чл.119 от КТ. 
 

2.Организират работата си по дистанционното обучение с учениците, 

комуникацията помежду си, с учениците и родителите, с ръководството на 

гимназията, както и с органите за управление на системата на образованието 

(РУО, МОН) от своите домове, като създават там работен кът според 

възможностите си. 

 

3.Използват служебни и/или собствени технически средства и интернет (вкл. 

отпуснатите от доставчиците на интернет безплатни 10 GB) за осъществяване на 

обучението и комуникациите с лицата и институциите от т.2. 

 

4.Използват тази изолационна организация на работата, като спазват най-

стриктно всички мерки, обявени от отговорните държавни органи за защита от 

COVID-19, за да се грижат за собственото си здраве и това на семействата и 

близките си, което в условията на извънредното положение е приоритет № 1 за 

цялата нация. 

 

5.Отчитат ежедневната си работа по организацията, подготовката и 

провеждането на дистанционното обучение чрез представяне до 14.00 ч. всеки 

учебен ден на отчет по образец, който подават до директора на електронната 

поща на гимназията. Заместник-директорът се освобождава от задължението да 

подава такъв отчет в писмена форма предвид възложените му разнообразни 

специфични ангажименти. 
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6.Водят сметка на разходите си, свързани пряко с изпълнението на дейностите 

по организацията, подготовката и провеждането на дистанционното обучение, 

която след приключването му представят на директора на гимназията с цел 

справедливо компенсиране на тези разходи. 

 

7.Ръководителят на направление ИКТ, освен преподавателските си ангажименти, 

изпълнява и всички свои задължения по координация на прилагането и 

използването на ИКТ в учебната и административната работа, както и 

задълженията си във връзка с организацията, подготовката и провеждането на 

ДЗИ и НВО в гимназията. 
 

8.Заместник-директорът, освен преподавателските си ангажименти, изпълнява и 

всички свои задължения по координацията на учебния процес, поддържа 

постоянна връзка с РУО и останалите училища чрез приложението WhatsApp, 

информира непрекъснато директора за настъпили промени и нови указания, 

упражнява пряк интернет-контрол върху протичането учебния процес от 

разстояние в използваните от преподавателите платформи и facebook-групите. 
 

9.За времето на провеждането на дистанционното обучение и до отмяна на 

извънредното положение, на преподавателите и останалите лица по т.II се 

изплаща пълният договорен размер на работните им заплати и регулярните ДТВ 

с месечен характер, при условие, че са положили и отчели не по-малко от 6 

(шест) астрономически часа педагогически или административен труд по 

организацията, подготовката, провеждането и контрола на дистанционното 

обучение и останалите дейности за всеки работен (учебен) ден. 

 
III.На основание чл.7 (1) от ЗМДИП и чл.120б (1) и (2) от КТ и в съответствие 

с чл.107и (1), (2), (3) и (5) от КТ възлагам на главния счетоводител и 

завеждащия административната служба на гимназията да изпълняват 

задълженията си по длъжностна характеристика, вкл. комуникации с 

ръководството на гимназията, доставчици и институции от разстояние, 

надомно, считано от 17.03.2020г. до второ нареждане, като: 

 

1.Изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика в рамките на 

трудовото си правоотношение, без необходимост от сключване на допълнителни 

споразумения по чл.119 от КТ, като създават в дома си работен кът според 

възможностите си. 
 

2.Използват служебни и/или собствени технически средства и интернет (вкл. 

отпуснатите от доставчиците на интернет безплатни 10 GB) за осъществяване на 

обучението и комуникациите с лицата и институциите. 

 

3.В случай на крайна необходимост и невъзможност да изпълнят определени 

задължения и дейности от разстояние, след като вземат всички възможни 

предохранителни мерки срещу заразяване, могат да отидат до служебното си 

работно място в училищната сграда, за да изпълнят тези задължения, но без да 

допускат там повече от още едно лице и за не повече от 1 астрономически час. 

След връщането си у дома, извършват задължителна дезинфекция. 
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4.Отчитат свършената работа чрез финансовия и административен 

документооборот.  

 

5.За времето до отмяна на извънредното положение им се изплаща пълният 

договорен размер на работните им заплати и регулярните ДТВ с месечен 

характер. 
 

6.Във връзка с необходимостта от максимално ограничаване на контактите на 

служителите на гимназията, главният счетоводител и завеждащият 

административната служба да извършат необходимото за изплащане на 

трудовите възнаграждения изцяло безкасово. 
 

7.Във връзка с изискването на чл.107и (2) и (5) от КТ, главният счетоводител да 

предложи целесъобразна законова форма за компенсиране на разходите, 

направени от преподавателите с техни лични средства в полза на дейностите от 

дистанционното обучение през периода на извънредното положение. 

 
IV.На основание чл.120в (1) и (2) във връзка и в съответствие с т.I.2 и I.4 от 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за 

въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република 

България ПРЕУСТАНОВЯВАМ работата на преподаватели, служители и 

работници в Профилирана гимназия „Найден Геров“, считано от 

17.03.2020г. до отмяна на извънредното положение, както следва: 

 

1.Преподаватели, служители и работници, чиято работа се преустановява: 

 

а) преподаватели: 

- Светлин Божинов Георгиев – старши учител по ФВС; 

- Николай Борисов Младенов – учител по ФВС. 
 

б) работници и други служители: 

- Евгени Миленчов Флоров – пазач-портиер; 

- Стефан Марков Габровски – пазач-портиер; 

- Любомир Александров Радославов – огняр/работник по поддръжката; 

- Виолета Евгениева Асенова – хигиенист; 

- Наташа Цветанова Борисова – хигиенист; 

- Мериха Яшарова Мустафова – хигиенист. 
 

2.Преподавателите, служителите и работниците по т.1 ползват платен годишен 

отпуск вкл. и без тяхно съгласие при условията на чл.173а (1) от КТ и чл.7 (2) от 

ЗМДИП до отмяната на извънредното положение. 

 

3.В случай на изчерпване на ½ част от полагаемия платен годишен отпуск за 

2020г. за всички или за някои от лицата по т.1 преди отмяната на извънредното 

положение, след изчерпването на ½ част от полагаемия платен годишен отпуск 

за тези лица се прилага чл.267 и чл.267а от КТ. 
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V.Други. 
 

1.В изпълнение на разпорежданията на т.2, 4 и 6 от Заповед № РД-01-

124/13.3.2020г.,  т.1а от Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., т.I.1 и т.II. от Заповед 

№ РД-01-143/20. 03.2020г. на Министъра на здравеопазването, писмо изх. № РД-

20-279/16.3.2020г. на Началника на РУО-Монтана, както и в изпълнение на 

разпорежданията и указанията на Националния оперативен щаб строго и изрично 

ЗАБРАНЯВАМ достъпа на преподаватели, работници и служители на 

Профилирана гимназия „Найден Геров“ в сградата на училището, с изключение 

на случаите по т.III.3. от настоящата заповед, а в други случаи - единствено с 

моето знание и изрично предварително разрешение. 
 

2.НАРЕЖДАМ на всички служители и работници на Профилирана гимназия 

„Найден Геров“ стриктно да спазват всички мерки, изисквания и указания на 

държавните органи във връзка с усилията за ограничаване на разпространението 

на COVID-19. 
 

3.Настоящата заповед подлежи на променяне и допълване по всяко време в 

случай, че обстановката в страната, областта, общината или града наложи това. 

 

 

          Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 

          Съдържанието на заповедта да бъде доведено до знанието на всички 

преподаватели и служители на гимназията за сведение и изпълнение чрез 

публикуването й на сайта (без лични данни) и в поверителната учителска група 

на гимназията във facebook. 
 

 

 

 

 

 

 
 


