








Приложение № 1 
 
 

№……….…………………. 

……………………. 2021 г. 

 

ДО  

НАЧАЛНИКА НА РУО - ………………… 

 

ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА ……………….. 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

от ………………………………….. 
(име и фамилия) 

 
директор на………………………………………………………. 

 (Наименование на ЦПЛР/НДД, вид на институцията по …. чл. от ЗПУО) 
 

 

Относно:  преминаване в подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда 

(ПЛРРЕС) 

 

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 

 

Уведомявам Ви, че поради проявени симптоми и/или заболели 

деца/ученици/учители/ръководители на групи от COVID-19 е невъзможно обезпечаване на 

присъственото обучение/занимания на ръководената от мен образователна институция, като същата 

премина както следва: 
 (посочва се един от възможните варианти): 

 

1. Преминаване на организационно-педагогически форми – група или индивидуален 

участник, към осъществяване на дейности за подкрепа за личностно развитие от 

разстояние в електронна среда: 

 

 



Индивидуален участник/група/групи ……………… ………………………………………… 

за период от ……………..…….до …………………………, 

поради (посочват се конкретните причини)………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Индивидуален участник/група/групи ……………… ………………………………………… 

за период от ……………..…….до …………………………, 

поради (посочват се конкретните причини)………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Преминаване към ротационно осъществяване на дейности за подкрепа за личностно 

развитие от разстояние в електронна среда: 

 

Индивидуален участник/група/групи ……………… ………………………………………… 

за период от ……………..…….до …………………………, 

поради (посочват се конкретните причини)………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Индивидуален участник/група/групи ……………… ………………………………………… 

за период от ……………..…….до …………………………, 

поради (посочват се конкретните причини)………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Преминаване към ротационно осъществяване на дейности за подкрепа за личностно 

развитие от разстояние в електронна среда на всички деца/ученици от ЦПЛР/НДД за 

период от ………………….до ……………..…  

поради (посочват се конкретните причини)…...………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Решението за преминаване в ПЛРРЕС е взето от:  

1. Педагогическия съвет/Общо събрание  ……………………………….. 
       (номер и дата на решението)  
 
2. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - ………………………. 
   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието на РЗИ ) 
 
3. Областния/общинския кризисен щаб…………………………………………. 
   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието) 
 
 4.         Кмета на общината………………….…………………………………… 
 



 
 
Приложение: Решение/предписание на РЗИ  

       Решение/предписание на областния/общинския кризисен щаб  

                          Заповед на кмета на общината  

 

 

 

С уважение, 
 

Директор: …………………….. 

  (име, подпис) 



Приложение № 2 
 
 

№……….…………………. 

……………………. 2021 г. 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА РЦПППО …………….. 
 
ДО ДИРЕКТОРА НА ДЛЦ 
 
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ……………….. 
 
ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА  
НА РУО - ………………… 
 

ДОКЛАД 

от ………………………………….. 
(име и фамилия) 

директор на…………………………… 
 ( училище или детска градина) 

 

Относно:  преминаване в подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда 

(ПЛРРЕС) 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 

Уведомявам Ви, че поради проявени симптоми и/или заболели деца/ученици/учители от 

COVID-19 е невъзможно обезпечаване на присъственото обучение/педагогическо взаимодействие 

на ръководената от мен образователна институция, като същата премина както следва: 
 (посочва се един от възможните варианти): 

 

1. Преминаване на отделни групи/паралелки в обучение/педагогическо взаимодействие от 

разстояние в електронна среда ОРЕС/ПВРЕС: 

група/паралелка ……………… ……………за период от ………….до ……………………, 

в които се обучават следните деца/ученици със СОП или такива, на които се предоставя 

обща/допълнителна подкрепа от РЦПППО/ДЛЦ/община/ЦПЛР, поради (посочват се конкретните 

причини)……………………………………….................................................................................  

………………………………………………………………………………………………….. 
№ Трите имена на детето/ученика Група/паралелка Вид  на 

предоставяната 

подкрепа 

От коя 

институция 

се 

предоставя 

Брой часове 

обща/допълнителна 

подкрепа 

      

      

      



 

група/ паралелка ……………… ……………за период от ………….до ……………………, 

в които се обучават следните деца/ученици със СОП или такива на които се предоставя 

обща/допълнителна подкрепа от РЦПППО/ДЛЦ/община/ЦПЛР, поради (посочват се 

конкретните причини).……………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………… 

№ Трите имена на детето/ученика Група/паралелка Вид  на 

предоставяната 

подкрепа 

От коя 

институция 

се 

предоставя 

Брой часове 

обща/допълни

телна 

подкрепа 

      

      

      

 

 Преминаване към ОРЕС/ПВРЕС с ротация: 

 

група/паралелка ……………… ……………за период от ………….до ……………………, 

в които се обучават следните деца/ученици със СОП или такива, на които се предоставя 

обща/допълнителна подкрепа от РЦПППО/ДЛЦ/община/ЦПЛР, поради (посочват се 

конкретните причини) …………………………................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….... 
№ Трите имена на детето/ученика Група/паралелка Вид  на 

предоставяната 

подкрепа 

От коя 

институция 

се 

предоставя 

Брой часове 

обща/допълнителна 

подкрепа 

      

      

      

 

група/паралелка ……………… ……………за период от ………….до ……………………, в 

които се обучават следните деца/ученици със СОП или такива, на които се предоставя обща/ 

допълнителна подкрепа от РЦПППО/ДЛЦ/община/ЦПЛР, поради (посочват се конкретните 

причини)………………………..................…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 
№ Трите имена на детето/ученика Група/паралелка Вид  на 

предоставяната 

подкрепа 

От коя 

институция 

се 

предоставя 

Брой часове  

Обща/допълнителна 

подкрепа 

      



      

      

 

 Преминаване в ОРЕС/ПВРЕС на всички ученици от училището/детската градина за 

период от …………….до ………… поради (посочват се конкретните причини)..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

деца/ученици със СОП или такива, на които се предоставя обща/допълнителна подкрепа от 

РЦПППО/ДЛЦ/ община/ ЦПЛР,  

 
№ Трите имена на детето/ученика Група/паралелка Вид  на 

предоставяната 

подкрепа 

От коя 

институция 

се 

предоставя 

Брой часове 

обща 

допълнителна 

подкрепа 

      

      

      

 

Решението за преминаване в обучение/занимания от разстояние в електронна среда е взето от:  

1. Педагогическия съвет  ……………………………….. 
      (номер и дата на решението)  
 
2. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) –  ………………………. 
   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието на РЗИ ) 
 
3. Областния/общинския кризисен щаб…………………………………………. 
   (номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието) 
 
 4.         Кмета на общината………………….…………………………………… 
 
 

 
Приложение: Решение/предписание на РЗИ  

       Решение/предписание на областния/общинския кризисен щаб  

                         Заповед на кмета на общината  

 

 

С уважение, 

 

 

Директор: …………………….. 

  (име, подпис) 


