
 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

  № РД-584 / 14.09.2020 г. 

 

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

връзка с чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и работа в условията на 

пандемия, съгласно чл.60 от Административния процесуален кодекс,в съответствие с Насоките 

за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021г. в условията на 

COVID-19 и в изпълнение на решение на Педагогически съвет, взето с Протокол 

№15/14.09.2020г. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

КОМИСИЯ ЗА ИНСТРУКТАЖИ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ОТГОВОРНИЦИ ЗА 

ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ 

Евгени Димитров Йоловски – председател – проверява, подновява книги за начален, 

периодичен и извънреден инструктажи. 

Ирена Янева Цолова – за лице, отговорно за организацията и спазването на 

противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус на 

непедагогически персонал. 

Дарина Николова Черенкова – главен учител за лице, отговорно за организацията и 

спазването на противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус 

на педагогоически персонал.  

Христо Илинов Иванов – за лице, отговорно за организацията и спазването на 

противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус на учениците 

в часовете по ФВС. 

Цветелина Цветанова Стоянова, Наталия Германовна Владинова, Диана Йорданова 

Димитрова, Румяна Станимирова Стойнева – отговорни лица за организацията и спазването 

на противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус, при 

посещения на ученици в компютърните зали. 

Класни ръководители 1-12 клас – отговорни лица за организацията и спазването на 

противоепидемичните правила и мерки, във връзка с пандемията от коронавирус на учениците. 

Отговорните лица следят за спазването на задължителните и препоръчителните мерки за 

ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, както от учениците, така и от 

служителите в училище.  

Провежда инструктаж на учениците, педагогическите специалисти  и персонала във 

връзка с намаляване и ограничаване на разпространението на вируса. 

Контрол върху изпълнението на заповедта ше оказвам лично. 

 

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор на СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра 


