
 
 

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

 

ПРАВИЛА 

 

ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ 

В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ГЪЛЪБОВО С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В ОРЕС 

 

към Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние на ученици от СУ „Васил 

Левски“, гр. Гълъбово, утвърдени със заповед №847/14.09.2021 г. от директора на училището, на 

основание Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в 

училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, се правят следните 

допълнения: 

1. Добавят се нови раздели: 

VII. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

Чл. 23. Когато учебният процес е в ОРЕС, съгласно заповеди на министъра на образованието и/или 

на министъра на здравеопазването и директора на училището, то необходимите на учениците 

технически средства, ако не могат да бъдат осигурени от техните родители, се осигуряват от 

училището по  проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  чрез 

приемно-предавателни протоколи, които се качват в платформата на проекта. 

Чл. 24. При възобновяване на присъствения учебен процес в училище, съгласно заповеди на 

министъра на образованието и/или на министъра на здравеопазването и директора на училището,  

осигурените технически  средства на учениците, се връщат чрез приемно-предавателни протоколи, 

които се качват в платформата на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“. 



Чл.25. За учениците, за които не е изразено съгласие за изследване с бързи неинвазивни тестове, 

при условията на т. 4.2 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, се организира 

обучение от разстояние в електронна среда в зависимост от възможностите на училището/ЦСОП 

по реда на т. 4.20 от гореспоменатите насоки. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д 

от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като не се подава 

заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение 

от началника на регионалното управление на образованието, но родителят е длъжен да спази 

разпоредбите на Раздел V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ, чл. 21. от Правилата за работа и 

обучение в електронна среда от разстояние на ученици от СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово. 

Съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен 

достъп до училищно образование в условията на кризи“ при провеждане на присъствени часове, 

техниката трябва да бъде използвана в училищата за обезпечаване на образователния процес. 
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