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ДО ДИРЕКТОРИТЕ 

НА УЧИЛИЩА 

В ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

КОПИЕ ДО: 

КМЕТОВЕТЕ 

НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ВРАЦА 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ, 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ, 

 

Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за 

въвеждането на временните противоепидемични мерки на територията на Република 

България, заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за 

указване на ред за преминаване към ОРЕС в училищата от общините с увеличена заболяемост 

от COVID-19 и данните за 14-дневната заболяемост на 100000 население към 03.11.2021 г. от 

РЗИ – Враца, обучението на учениците ще се осъществява, както следва: 

- за общините Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, 

Роман и Хайредин – от разстояние в електронна среда за всички ученици от І до 

ХІІ клас до промяна на епидемичната обстановка; 

- за община Оряхово – 50% от паралелките в училищата преминават от разстояние 

в електронна среда в периода 04.11.2021 г. – 17.11.2021 г. включително. 

Директорите на училищата от община Оряхово в срок до 12:00 часа на 04.11.2021 г. 

предлагат на РУО – Враца график за ротация на паралелките в съответното училище, като 

съблюдават следните принципи: 

- графикът се изготвя за период от 2 седмици – от 04.11.2021 г. – 17.11.2021 г. 

включително; 

- ротацията на паралелките се извършва на период от една седмица – през първата 

седмица една част от паралелките са в ОРЕС, а през втората седмица – друга част; 



 
гр. Враца, ул. „С. Врачански” № 6, тел.: 092624643 

електронна поща: rio_vraca@mon.bg, сайт: www.ruo-vratsa.bg 

- приоритетно през първата седмица присъствено остават учениците в началния етап 

на основната степен на образование, както и учениците в VІІ, VІІІ и ХІІ клас (в 

зависимост от вида на училището, като се следи изпълнението на условието за 50% 

от паралелките да са в ОРЕС). 

Професионалните паралелки провеждат присъствено учебната практика, като се 

създава организация това да става в един ден. 

Графикът се изпраща на РУО – Враца по електронната поща rio_vraca@mon.bg. 

Разчитам на стриктно изпълнение на указанията, за да се гарантира безпроблемната 

организация на дейностите по преминаване в ОРЕС на част от учениците в областта. 

 

Приложения: 

1. Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за 

въвеждането на временните противоепидемични мерки на територията на 

Република България 

2. Примерен график за ротация.  
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