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ЗАПОВЕД

№ 464-545/19.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО , във връзка с чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование и раздел I, т.1 и раздел II от Заповед № РД -  01 -  173 от 18.03.2021 г. на 
министъра на здравеопазването и Заповед № РД09 -  748 от 19.03.2021 г. на министъра на 
образованието и науката

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от I до VII клас и ПГ да се 
осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии по действащото седмично разписание за втори учебен срок.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на училището и да се доведе до знанието на 
всички служители за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да запознаят 
учениците и техните родители със съдържанието на настоящата заповед.

НАРЕЖДАМ:

http://www.svetii-kardjali.org
mailto:ou_svetii_kj@abv.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д
2021 г.

На основание чл. 115а,'ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
\

и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г., на министъра на 

здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес за учениците от 

1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата 

страна

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1 до 12 клас, 

записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в 

дуална система на обучение, включително и провеждането на учебни практики, стажове, 

изнесени учебни часове, изпити в училищата и в центровете за подкрепа на личностното 

развитие, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда 

чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните 

управления на образованието.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от 

предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване 

на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в 

училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата 

на училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на 
всички заинтересовани лица.

Н А Р Е Ж Д А М

19.3.2021 г.
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