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 3200 гр. Бяла Слатина, обл. Враца,  ул. “Климент Охридски”, №36 

  ЗАПОВЕД № 337/18.12.2020 г. 

 На основание чл. 259(1) от ЗПУО, и във връзка с чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за 

здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 855 на Министерския 

съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на 

Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 

№ 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 

юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 

2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., предложение от 

Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД – 01 – 718/18.12.2020 г. на Министъра на 

здравеопазвеното, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.: 

 

Н А Р Е Ж Д А М  

1. От 04.01.2021 г. (понеделник), да се възобновят присъствените учебни часове само и 

единствено за учениците от първи до четвърти клас. 

2. Занятията да се провеждат при стриктно спазване на утвърдените със заповеди: 

 Правила за организиране и провеждане на образователния процес в условията на  

COVID – 19; 

 Правила за поведение при съмнение или случай на COVID – 19; 

 Правила за превключване от присътвено обучение към ОЕСР; 

 План за действие в условията на COVID – 19; 

 Организация на дейностите за почистване и дезинфекция на територията на Средно 

училище „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина; 

 Пропускателен режим на територията на училището. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г- жа Димитринка Йотова, заместник 

- директор УД в училището.      

 Настоящата заповед се издава в два еднообразни екземпляра. Същата да се сведе до 

знанието на всички педагогически специалисти за сведение и изпълнение. 

18.12.2020 год.  

X
Таня Милетиева Ячковска

директор

Signed by: TANYA MILETIEVA YACHKOVSKA    

гр. Бяла Слатина      
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