
 
ПРОФЕСИОНАЛНА     ГИМНАЗИЯ 

гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.П.Волов №11, 

e-mail profesionalna_gimnaziq_bqla@abv.bg 
 

 

ЗАПОВЕД  
№ 431 / 19.03.2021 година 

 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка с чл.258, ал.1 от същия нормативен документ, чл.31 от наредба 

№ 15/22.07.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти в съответствие с Заповед № РД 01-173/18.03.2021 

година на министъра на здравеопазването  във връзка със Заповед № РД 09-

748/19.03.2021 г. на министъра на образованието  в  условия на обявена извънредна 

епидемична обстановка свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, 

отчитайки спецификата на училището и други локални фактори 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.Считано от 22.03.2021 г. (понеделник) до 31.03.2021 г. (сряда) вкл. се 

преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици VIII – XII клас в 

Професионална гимназия град Бяла (в т.ч. учебни практики, приравнителни изпити, 

изпити на ученици в СФО за определяне на годишни оценки, дейности за личностна 

подкрепа и развитие на ученици със СОП )  . 

2. От 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.  всички ученици VIII – XII клас, дневна форма 

на обучение преминават към обучение от разстояние в електронна среда във виртуалната 

класна стая (ВКС) на платформа Школо при спазване на  Правилата за работа и обучение 

в електронна среда в ПГ-Бяла и при следната организация на учебния процес в  

Професионална гимназия град Бяла. 

 3.Запазва се едносменния режим на обучение  при спазване на утвърденото 

седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 година при нов , утвърден от 

директора часови график за организирането и провеждането на учебните часове през  

периода обучение в електронна среда от разстояние за паралелките от двата гимназиални 

етапа.  

 4.В учебните часове по : 

 Изобразително изкуство 

 Музика 

 Физическо възпитание и спорт 

 Часът за спортни дейности 

учителите работят асинхронно като изпращат подходящи материали и възлагат 

задания за самостоятелна подготовка на учениците. 

 5.Прилагат се разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, като се 

поставяните оценки се мотивират и стават ясни на учениците и техните родители. 

 6.Контролни и класни работи може да се провеждат при наличието на технически 

условия, които гарантират обективното им протичане. 

 7.За всеки ученик със СОП, учителите подготвят материали на хартиен носител и 

ги предават и/или ги изпращат на електронната поща на Събин Петров, на длъжност 

медиатор, които ще ги достави на учениците. 

   П Г  БЯЛА 



 8.Планираните занятия в групите за занимания по интереси могат да се провеждат 

след 12:40 ч. в избрана от ръководителя на групата електронна среда доколкото и ако е 

възможно, а при невъзможност от използването ѝ – могат да се отложат . 

 9.Планираните занятия по Дейност 3 и Дейност 4 по Проект „Подкрепа  за успех“ 

могат да се осъществяват след 12:40 ч. доколкото и ако е възможно, от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на ръководителя на 

групата. 

 10.Дейностите по чл.15 от Наредбата за приобщаващото образование могат да се 

осъществяват след 12:40 ч. доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на ИКТ по преценка на педагогическите специалисти. 

 11.Планираните часове по кормилна практика се преустановяват . 

 12. На учениците се поставят отсъствия в съответствие с чл.61 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

 13.Педагогическите специалисти отчитат нормата си преподавателска работа в 

електронния дневник съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора на 

училището. 

 14.Планираните изпити за оформяне на годишна оценка на ученици в СФО по 

утвърдения график се преустановяват и отлагат за по-късни дати . 

 15. Планираните приравнителни изпити за оформяне на годишна и срочна оценка 

на ученици в ДФО по утвърдения график се преустановяват и отлагат за по-късни дати. 

 17.Всички педагогически специалисти организират и провеждат учебния процес 

в дистанционна форма (работа от разстояние). 

16.Класните ръководители VIII – XII клас, дневна форма на обучение в 

Професионална гимназия град Бяла да запознаят учениците с настоящата заповед, 

относно промените от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. (вкл.) 

17.Настоящата заповед и заповедите на министъра на здравеопазването и на 

министъра на образованието бъдат публикувани на сайта на училището от 

администратора. 

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

 

 ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 

ПАРАЛЕЛКИТЕ В ДВАТА ГИМНАЗИАЛНИ ЕТАПА В ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ГРАД БЯЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.03.2021 ГОДИНА И  31.03.2021 

ГОДИНА 

час VIII, IX, X, XI, XII 

клас 

1   8:00 – 8:30 

2   8:40 – 9:10 

3   9:30 – 10:00 

4 10:10 – 10:40 

5 10:50 – 11:20 

6 11:30 – 12:00 

7 12:10 – 12:40 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Г. Димитрова, на длъжност 

ЗДУД и Кр. Ботева, на длъжност адм. секретар. 

 



Адм. секретар, г-жа Ботева да сведе настоящата заповед до знанието на  

заинтересованите лица за сведение, изпълнение и контрол. 
 

 

 

 

ПЛАМЕН ВЕЛЕВ  / п / 

ДИРЕКТОР П Г – БЯЛА 

 

 

 

 
Запознати с настоящата заповед : 

№ по ред име, презиме, фамилия длъжност 
подпис 

1. Галя Енчева Димитрова 
Заместник директор  

учебна дейност  

 

2. 
Тодорка Димитрова 

Тентениева – Тодорова 
Старши учител 

 

3. 
Маргарита Божанова 

Сапунджиева 
Учител  

 

4. 
Бойка Йорданова 

Славчева 
Старши учител  

 

5. 
Гергана Миткова 

Божкова 
Учител 

 

6. 
Анелия Петрова 

 Иванова 
Учител 

 

7. 
Елка Георгиева  

Тодорова 
Старши учител 

 

8. 
Надежда Белчева 

 Гъмзова 
Учител  

 

9. 
Милен Петров  

Стойчев 
Учител 

 

10. 
Александър Генов 

Йорданов 
Учител 

 

11. 
Румен Кирилов 

 Радев 
Старши учител 

 

12. 
Неделчо Пейчев 

Неделчев 
Старши учител  

 

13. 
Галя Иванова 

 Попова 
Старши учител 

 

14. 
Русан Тодоров 

 Георгиев 
Старши учител 

 

15. 
Тодорка Димитрова 

Николаева 
Старши учител  

 

16. 
Добромира Ангелова 

Ангелова 
Учител  

 

17. 
Светослав Емилов 

Ясенов 
Старши учител  

 

18. 
Таня Георгиева 

Чавдарова 
Старши учител 

 

19. 
Валентина Христова 

Стоянова 
Учител 

 

20. 
Деница Милкова  

Добрева 
Учител  

 

21. 
Михаил Василев 

Стефанов 

Ръководител на УЦ  

за водачи на МПС 

 



22. 
Мая Христова 

 Денева 
Главен счетоводител 

 

23. 
Кремена Пенева 

 Ботева 
Административен секретар 

 

24. 
Красимир Петков 

Гавраилов 
Оперативен счетоводител 

 

25. 
Георги Александров 

Върбанов 
Огняр 

 

26. 
Божидар Кръстев 

Върбанов 
Шофьор 

 

27. 
Здравко Петков 

 Шишков 
Шофьор 

 

       28. 
Мариян Върбанов 

Маринов 
Шофьор 

 

29. 
Тасим Расимов  

Ахмедов 
Работник поддръжка 

 

30. 
Борис Илиев 

 Манолов 
Портиер 

 

31. Милена Енчева Христова Хигиенист 
 

32. 
Атанаска Ангелова 

Великова 
Хигиенист 

 

33. 
Петранка Иванова 

Владова 
Хигиенист 

 

34. Събин Иванов Петров Медиатор 
 

35. Снежана Цанева Михова 
Социален работник 

 в училище 

 

36. 
Османе Асанова 

Османова 
Медиатор 

 

37. 
Ивелина Филипова 

Маринова 
Медиатор 

 

38. 
Моника Генова 

Йорданова 
Технически сътруднек 

 

 

 
 

 


