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ЗАПОВЕД  

 № УД- 854/31.03.2022г. 
 

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

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2, т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с прилагане на чл. 115а, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование   
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Прилагането на разпоредбата на чл. 115а, ал. З от ЗПУО не е обвързано с обявена 

извънредна епидемична обстановка и преминаването в ОРЕС съгласно посочената разпоредба 

може да става по всяко време. 

2. За преминаване в ОРЕС на основание чл.115а, ал. 3 от ЗПУО е необходимо 

едновременно да са налице следните условия: 

2.1. Да е подадено заявление за преминаване в ОРЕС Заявлението се подава при условията 

на чл. 12, ал.2 от ЗПУО: за малолетните ученици — от тяхно име от техните родители, а за 

непълнолетните — от учениците със съгласието на техните родители. 

2.2. Към заявлението да е приложен документ, от който да е видно, че ученикът не може да 

посещава училище за периода на ОРЕС  /не повече от 30 учебни дни/ по здравословни или 

по други уважителни причини. 

Здравословните причини, които водят до невъзможност за посещаване на училище, са 

свързани със здравословното състояние на ученика и се удостоверяват с медицински 

документи, издадени от компетентните здравни органи. 

Документите, удостоверяващи други уважителни причини, се преценяват от директора за 

всеки конкретен случай. Такива са например продължително участие в други дейности извън 

процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, 

концерти, спектакли, изложби и др., при представяне на документ от спортния клуб, в който 

ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която 

участва в тях. 

3. Наличие на необходимите технически и технологични средства както от страна на 

училището, така и от страна на ученика. Съгласно чл. 40а, ал. 7 от Наредба № 10/01.09.2016г. 

за организация на дейностите в училищното образование, ученикът самостоятелно си 

осигурява необходимите технически и технологични условия за участие в обучението от 

разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен — те се осигуряват от родителите 

му. 

4. Срокът на ОРЕС да е за не повече от 30 учебни дни. 

Преминаването в ОРЕС на ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или 

комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, се извършва със 

заповед на директора на училището, която се издава, ако са налице горепосочените условия. 

Документите, удостоверяващи уважителни причини, се подават в срок до 08.04.2022г.  
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите и учениците в училището 

за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Ралица Ангелова - ЗДУД  

  

 

ДИРЕКТОР: ......................  
инж. Бисерка Каменова   

 

Запознати със заповедта: 

1. Ралица Ангелова - ………………….. 

http://sukm-vidin.com/
mailto:sou6_vd@abv.bg

