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ЗАПОВЕД 

 

№ 426/31.03.2021 г. 
 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със:  

Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на 

временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

1. Считано от 01.04.2021 г. до 11.04.2021 г. всички ученици от паралелките I - 

XII клас да преминат в обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с 

продължителност на учебните часове – 20 минути за учениците от I - IV клас 

и 30 минути за учениците от V - XII клас, съгласно утвърденото седмично 

разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 г. 

2. ОРЕС да се извършва съгласно дневно разписание на часовете с начало 09.00 

часа, както следва: 

 

 
Клас 

№ 
час/междучасие
^ 

I - II клас, учебен час с 
продължителност 20 

минути 

Ш - IV клас, учебен час 
с продължителност 20 

минути 

V - XII клас, учебен час с 
продължителност 30 

минути 

1. час 9.00 - 9.20 9.00 -9.20 9.00 -9.30 

Междучасие 9.20 - 9.40 (20 минути) 9.20 - 9.40 (20 минути) 9.30 - 9.40 (10 минути) 
2. час 9.40 - 10.00 9.40 - 10.00 9.40 - 10.10 

Междучасие 10.00 - 10.20 (20 минути) 10.00 - 10.20 (20 минути) 10.10 - 10.20 (10 минути) 

3. час 10.20 -10.40 10.20 - 10.40 10.20-10.50 

Голямо 

междучасие 
10.40 - 11.10 (30 минути) 10.40 - 11.10 (30 минути) 10.50 -11.10 (20 минути) 

4. час 11.10-11.30 11.10-11.30 11.10-11.40 

Междучасие 11.30 - 11.50 (20 минути) 11.30 - 11.50 (20 минути) 11.40 - 11.50 (10 минути) 

5. час 11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.20 

Междучасие  12.10- 12.30 (20 минути) 12.20 - 12.30 (10 минути) 

6. час  12.30-12.50 12.30 -13.00 

Междучасие   13.00- 13.10(10 минути) 
7. час   13.10-13.40 
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3. Пролетната ваканция за учениците от I - XI клас е от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г., 

а за XII клас е от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти 

чрез официалните канали за комуникация от ЗДУД Вилма Великова. 

Класните ръководители да запознаят със заповедта учениците от паралелките I - 

XII клас и техните родители. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
 
 
 
 
 

 

Руси Русев 

Директор на СУ „Пейо Яворов“ 
 

 
 
Занимания на групите с ЦДОУД 

Клас 
№ 
час/междучасие 
 

час/междучасие 

I - IV клас, учебен час с 
продължителност 20 минути 

V - VI клас, учебен час с 
продължителност 30 минути 

Обяд и органи-
зиран отдих 

До 13.30 часа 13.00 - 14.10 / при ЧК - 13.40 - 14.10 

1. час 

самоподготовка 
13.40 -14.00 14.10 - 14.40 

Междучасие 14.00 - 14.10 (10 минути) 14.40 - 14.50 (10 минути) 

2. час 

самоподготовка 
14.10 - 14.30 14.50 - 15.20 

Междучасие 14.30 - 14.40 (10 минути) 15.20 - 15.30 (10 минути) 

3. час Занимания по интереси 14.40 - 15.00 Самоподготовка 15.30 - 16.00 

Междучасие 15.00 - 15.10 (10 минути) 16.00 - 16.10 (10 минути) 

4. час Занимания по интереси 15.10 - 15.30 Занимания по интереси 16.10- 16.40 

Междучасие 15.30 - 15.40 (10 минути) 16.40 - 16.50 (10 минути) 

5. час Занимания по интереси 15.40 - 16.00 Занимания по интереси 16.50 — 17.20 
 


