
 

 

 
 

    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ 
3140 с. Кунино, ул. „Петко Лалов“№1; тел.: 091202/216; 238 

e-mail: kuninostone@abv.bg 

 
ЗАПОВЕД  

                                                 № 232/15.02.2021 г. 

  

На основание Заповед №РД-01-98/14.02.2021 г. за доп. на Заповед №РД-01-

52/26.01.2021 г.,  изм. и доп. на Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със 

Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г.  и Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на 

министъра на здравеопазването; във връзка с 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. и предложение от Главния държавен 

здравен инспектор; чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Считано от 15.02.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия на 

учениците от VIII до XII клас в  Професионална гимназия по 

каменообработване. 

2. Занятията да се провеждат в съответствие с Насоки за работа на системата 

на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията 

на |Covid-19 на МОН И МЗ и ПРАВИЛА на Професионална гимназия по 

каменообработване за обучение в условията на COVID-19 за учебната 

2020/2021 година, приети на Заседание на ПС с Протокол №10/11.09.2020 г., 

съгласувани с Обществения съвет  и утвърдени със Заповед 

№531/11.09.2020 г. на Директора на ПГКО и Заповед № 214/01.02.2021 г. на 

Директора на ПГКО за спазване на противоепидемичните мерки. 

3. Учебните часове да се провеждат по графика на учебните часове, утвърден 

със Заповед № 526/11.09.2020 г. на Директора на ПГКО. Промени в графика 

се допускат само след заповед от Директора на ПГКО. 

4. Класните ръководители се задължават да информират учениците от 

паралелките и родителите им за утвърдения график на учебните часове. 

5. Класните ръководители да уведомят учениците и родителите за настоящата 

заповед. 

6. Отменя се Заповед № 290/01.02.2021 г. на Директора на ПГКО. 
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7. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на училището. 

 

  

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители и служители по 

електронен път с отговор „Запознат съм!“.  

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

ДИРЕКТОР на ПГКО:  

/ЯНА ОРЛИНОВА/ 


