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Средно училище „Христо Ботев“, гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано“ № 2, 

тел: 0456 6-27-96, e-mail: school@souhrbotev-nz.com 

 
  

ЗАПОВЕД 

№ РД-06-862/14.09.2022 г.  

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

чл. 6, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Дневно разписание на Средно училище „Христо Ботев“-Нова Загора през учебната 

2022/2023 година, както следва:  

 

1. Начало и край на учебния ден  

За ученици 

от: 

Начало на 

учебния ден 

Край на учебния 

ден 

Особености при 

организацията на 

учебния ден 

I – IV клас 8.20 ч. 17.30 ч. Целодневна организация 

на учебния ден 

V – VII клас 7.30 ч. 17.50 ч. Край на учебния ден през 

втория учебен срок: 

19.10 ч. 

Целодневна организация 

на учебния ден 

VIII – XII клас 12.30 ч. 

7.30 ч. 

19.10 ч. 

13.10 ч. 

I учебен срок 

II учебен срок 

Полудневна организация 

на учебния ден 

 

Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование: 

 

Клас /класове Продължителност на 

учебния час 

Особености 

I – II клас 35 минути - 

III – IV клас 40 минути - 

V-VII клас 40 минути двусменно обучение 

VIII-XII клас 40 минути двусменно обучение 
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Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и 

занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:  

Група Продължителност на 

учебния час 

Особености 

I – II клас: 

I, II, III, IV, V и VI 

ГЦОУД 

 

35 минути 

самостоятелни ГЦОУД с 

ученици от една 

паралелка на I и II клас 

III-IV клас: 

VII, VIII, IX, X, XI и XII 

ГЦОУД 

40 минути самостоятелни ГЦОУД с 

ученици от една 

паралелка на III и IV клас 

V-VII клас: 

XIII и XIV ГЦОУД 

40 минути XIV ГЦОУД е сборна 

група от ученици от 

паралелките на VI и VII 

клас  

 

3. Почивки между учебните часове (междучасия):  

I-IV клас: 

I блок до обяд 

II блок след 

обяд 

 

Време на 

почивката 

Продължително

ст 

Класове и 

паралелки, за 

които се отнася 

Особености 

 

I-II клас 

I блок  

до обяд 

След 1-вия 

учебен час  

8.55 ч. - 9.10 ч. IA , IБ  , IВ кас 

IIA , IIБ  , IIВ кас 

уч. ч.-35 мин. 

малко междучасие 

– 15 мин.  

След 2-рия 

учебен час  

9.45 ч. – 10.10 ч. 

25 минути 

(голямо 

междучасие) 

IA , IБ  , IВ кас 

IIA , IIБ  , IIВ кас 

уч. ч.-35 мин. 

голямо междучасие 

– 25 мин. 

След 3-тия 

учебен час  

10.45 ч. – 11.00 ч. IA , IБ  , IВ кас 

IIA , IIБ  , IIВ кас 

уч. ч.-35 мин. 

малко междучасие 

– 15 мин. 

След 4-тия 

учебен час 

11.35 ч. – 11.50 ч. IA , IБ  , IВ кас 

IIA , IIБ  , IIВ кас 

уч. ч.-35 мин. 

малко междучасие 

– 15 мин. 

След 5-тия 

учебен час 

12.25 ч. IA , IБ  , IВ кас 

IIA , IIБ  , IIВ кас 

уч. ч.-35 мин. 

малко междучасие 

– 15 мин. 

    

I-II клас 

II блок  

след обяд 

Обяд и 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

12.25 ч. до 13.50 

ч. 

I, II, III, IV, V и 

VI ГЦОУД 
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1-ви уч. ч. 

самоподготовк

а 

14.25 ч. – 14.35 ч.  I, II, III, IV, V и 

VI ГЦОУД 

уч. ч. – 35 мин. 

Малко междучасие 

– 10 мин. 

2-ри уч. ч. 

самоподготовк

а 

15.10 ч. – 15.20 ч. I, II, III, IV, V и 

VI ГЦОУД 

уч. ч. – 35 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

1-ви уч. ч. 

занимания по 

интереси 

15.55 ч. – 16.05 ч. I, II, III, IV, V и 

VI ГЦОУД 

уч. ч. – 35 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

2-ри уч. ч. 

занимания по 

интереси 

16.40 ч. I, II, III, IV, V и 

VI ГЦОУД 

уч. ч. – 35 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

    

    

    

 

 

ІІI – IV клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II блок  

след обяд 

 

 

  

След 1-вия 

учебен час 

9.00 ч. – 9.10 ч. IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

След 2-рия 

учебен час 

9.50 ч. – 10.10 ч. 

20 минути 

(голямо 

междучасие) 

IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.- 40 мин. 

голямо междучасие 

– 25 мин. 

След 3-тия 

учебен час 

10.50 ч. – 11.00 ч. IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.- 40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

След 4-тия 

учебен час 

11.40 ч. – 11.50 ч. IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

След 5-тия 

учебен час 

12.30 ч. – 12.40 ч. IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

След 6-тия 

учебен час 

13.20 ч. IIIA , IIIБ  , IIIВ 

клас 

IVA , IVБ , IVВ 

клас 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

обяд 

Организиран 

отдих и 

физическа 

до 13.50 ч.  

13.50 – 14.30 ч. 

VII, VIII, IX, X, 

XI и XII ГЦОУД 
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активност 

1-ви уч. ч. 

самоподготовк

а 

15.10 ч. – 15.20 VII, VIII, IX, X, 

XI и XII ГЦОУД 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

2-ри уч. ч. 

самоподготовк

а 

16.00 ч.  – 16.05. VII, VIII, IX, X, 

XI и XII ГЦОУД 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

1-ви уч. ч. 

занимания по 

интереси 

16.45 ч. – 16.50 ч. VII, VIII, IX, X, 

XI и XII ГЦОУД 

уч. ч.-40 мин. 

малко междучасие 

– 10 мин. 

2-ри уч. ч. 

занимания по 

интереси 

17.30 ч. VII, VIII, IX, X, 

XI и XII ГЦОУД 

 

    

    

 

V-XII клас: 

Смяна 

(при 

двусменен 

режим) 

Време на 

почивката 
Продължителност 

Класове и 

паралелки, за 

които се 

отнася 

Особености 

I  учебен срок 

 

І-ва смяна  

V-VII клас 

 

 

II-ра смяна 

VIII-XII клас 

 

 

След 1-вия 

учебен час  

8.10 ч. – 8.20 ч. VA,Б,В,Г 

VIA,Б,В,Г,Д 

VIIА,Б,В,Г, Д 

VIIIA,Б 

IXА,Б,В 

XА,Б,В 

XIА,Б,В 

XIIА,Б,В 

 

ЦОУД за 

учениците от 

V-VII, избрали 

тази 

организация на 

обучение  

След 2-рия 

учебен час  

9.00 ч. – 9.10 ч.  Полудневна 

организация на 

учебния ден 

След 3-тия 

учебен час  

9.50 ч. 10.10 ч.  

20 минути (голямо 

междучасие) 

  

След 4-тия 

учебен час 

10.50 ч. – 11.00 ч.   

След 5-тия 

учебен час 

11.40 ч. – 11.45 ч.   

След 6-тия 

учебен час 

12.25 ч/ - 12.30 ч.   



 

заповед за определяне на дневното разписание на училището 

 

стр. 5 

След 7-я 

учебен час 

13.10 ч.   

II учебен  

срок 

І-ра смяна  

VIII-XII клас 

 

 

 

 

II –ра смяна 

V-VII клас 

 

 

 

След 1-вия 

учебен час 

14.10 ч. – 14.20 ч. VIIIA,Б 

IXА,Б,В 

XА,Б,В 

XIА,Б,В 

XIIА,Б,В 

VA,Б,В,Г 

VIA,Б,В,Г,Д 

VIIА,Б,В,Г, Д 

VIIIA,Б 

 

 

След 2-рия 

учебен час 

15.00 ч. – 15.10 ч.   

След 3-тия 

учебен час 

15.50 ч. – 16.10 ч. 

20 минути (голямо 

междучасие) 

VA,Б,В,Г 

VIA,Б,В,Г,Д 

VIIА,Б, В, Г, Д 

ЦОУД за 

учениците от 

V-VII, избрали 

тази форма на 

обучение 

След 4-тия 

учебен час 

16.50 ч. – 17.00 ч.   

След 5-тия 

учебен час 

17.40 ч. – 17.45 ч.   

След 6-тия 

учебен час 

18.25 ч. – 18.30 ч.   

След 7-я 

учебен час 

19.10 ч.   

    

    

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на 

учениците за сведение и изпълнение. Информация за дневното разписание на училището, 

както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на 

интернет страницата на училището в срок до 30.09.2022 г. от Сашка Петрова, на длъжност 

ст. учител по Информатика и ИТ. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД Милена Милкова, ЗДУД Надя 

Бърдарова и ЗДАСД Ганка Колева. 

 

 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

                            Бойка Няголова 
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