
 

 
СУ “Св.св. Кирил и Методий”  с.Сатовча област Благоевград 

2950 с.Сатовча   тел.  07541 2117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg 
 
 
 

З А П О В Е Д   
№ РД– 07- 110 / 15.11.2021 г. 

 
 

На основание:  
-чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО;  
-чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 24, т. 26, т. 30 и т. 34 от Наредба № 15 за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти;  

-чл. 7, ал. 1 и 6, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 40а, ал. 1, чл. 40б, ал. 1,  2, 3 и 5, чл. 
40в, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование; 

- чл. 4а, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда;  
-чл. 193, ал. 1, т. 1 от Наредба за приобщаващото образование; 
- Заповед № РД-01- 890 /03.11.2021 г. влиза в сила от 09.11.2021г. на министъра на 

здравеопазването; 
-Заповед № РД-№ - 09- 42010 от 05.11.2021 г. на министъра на образованието и 

науката 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Присъствено се обучават  учениците от 1,2,3,4,6а,6б,8а,8б,10,11а и 11б класове  –  
от 16.11.2021г. до 22.11.2021г./включително/. 

 
2. Обучението на учениците от 5,7,9,12а и 12б класове да продължи в електронна 

среда от разстояние считано от 16.11.2021 г. до  22.11.2021 г. /включително/, 
като се използва платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно 
утвърденото седмично разписание за втория учебен срок и утвърдената 
организация на учебния ден описана в т. 4 и 5. 

 
3. Обучението в електронна среда от разстояние да се извършва по времеви 

график, както следва:    

 
 
 
 
 
 



              V  - VII клас – 30 минути учебен час 
1час 8:00часа 8:30 часа 
2час 8:50 часа 9:20 часа 
3 час 10:00 часа 10:30 часа 
4 час 10:50 часа 11:20 часа 
5 час 11:40 часа 12:10 часа 
6 час 12:30 часа 13:00 часа 
7 час 13:20 часа 13:50 часа 

 
              IХ и  XII клас – 40 минути учебен час 

1час 8:00 часа 8:40 часа 
2час 8:50 часа 9:30 часа 
3час 10:00 часа 10:40 часа 
4час 10:50 часа 11:30 часа 
5час 11:40 часа 12:20 часа 
6час 12:30 часа 13:10 часа 
7час 13:20 часа 14:00 часа 

 
 
 
 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Цветана Янева, ЗДУД. 
 

 

 
               Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически  
 
специалисти, ученици и родители за сведение и изпълнение чрез изпращане на  
 
електронните пощи и публикуване на сайта на училището. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                     ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ:.................... 
         ДИРЕКТОР НА СУ, САТОВЧА 

 

 
 


