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ЗАПОВЕД
№ 1338-382/18.01.2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, писмо от Началника на РУО гр. Кърджали с изх. № 

ОД 02-363/18.01.2022 г., Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на Министъра на образованието и 

науката и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09- 

4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-48-14/03.12.2021 г. в Раздел I, в т. 4.1., буква „б“

НАРЕЖДАМ:
Да се създаде следната организация на учебния процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Кърджали, както следва:

I. От 19.01.2022 г. до второ нареждане следните 5 (пет) паралелки преминават в ОРЕС, поради 

наличие на съгласие по-малко от 30% от учениците в паралелките за изследване за 

доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за 

ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно 

изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването, 

както следва:

1 .1 „в“ клас;

2. II „в“ клас;

3. V „в“ клас;

4. VI „в“ клас;

5. VII „в“ клас.

II. От 19.01.2022 г. до второ нареждане следните ученици преминават в ОРЕС, поради изразено 

несъгласие от родителите за изследване за доказване на COVID-19 чрез неинвазивен бърз 

антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела
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или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със 

заповед от министъра на здравеопазването, както следва:

Име, фамилия Клас

Дария Веселинова 1 „а“

Ивелин Ангелов 2 „а“

Селин Мехмед 3 „а“

Христо Момчилов 3 „а“

Денис Александров 5 „а“

Йесус Светлов 5 „а“

Георги Митков 5 „а“

Иван Младенов 5 „а“

Михаил Калъчев 5 „а“

Ирина Ангелова 5 „а“

Кристиян Бобуранов 5 „а“

Костадин Димитров 5 „а“

Ивета Илиева 5 „а“

Божидар Йорданов 5 „б“

Елиф Рашид 5 „б“

Мерт Ердуван 5 „б“

Селяхтин Байрамали 5 „б“

Серен Хабиб 5 „б“

Умут Ибрям 5 „б“

Янислав Овчаров 6 „б“

Джанер Тахир 6 „б “

Мерт Зинел 6 „б“

Айшен Местан 6 „б“

Ивона Шевкет 6 „б“

Божидар Митев 7 „а“

Веселина Стефанова 7 „а“

Дениз Али 7 „а“

Сонер Хайрула 7 „а“

Арда Шерефли 7 „б“

Берк Кадир 7 „б“



Джансевер Юсеин 7 „б “

Метин Ахмед 7 „б “

Нехир Къзълърмак 7 „б“

Сабри Неджиб 7 „б“

III. Обучението на посочените ученици и паралелки от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Кърджали да премине от присъствена форма на обучение в обучение от разстояние чрез 

електронната платформа „Teams“ от учителите, преподаващи в паралелките, по действащото 

седмично разписание.

Заповедта да се сведе до знанието на работещите в училището за сведение и изпълнение. 

Класните ръководители се задължават да запознаят учениците и техните родители със 

съдържанието на настоящата заповед. Заповедта да бъде публикувана и на сайта на училището за 

сведение на всички заинтересовани лица.


