
 

 

     

ЗАПОВЕД  

  

№ РД-07-286/13.09.2021 г.  

  

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 28, 

ал. 8 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във 

връзка с решение на педагогическия съвет (протокол № 6/ - )  

  

ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 

2021/2022 за провеждане от учители, както следва:  

 

Клас/ 

паралелка  

Група  

Спортни 

дейности  

Учител/ 

Треньор  

Време на 

провеждане  
Място на провеждане  

1 а  Лека атлетика  Мая Войнова 

Роянова-Попова  

вторник от 11,05 

часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

1 б  Лека атлетика  Ваня Василева 

Драганова-Бонева  

вторник от 11,05 

часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

1 в  Лека атлетика  Гюсюм Мехмед 

Мехмед  

сряда от 11,05 

часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

2 а  Лека атлетика  Гергана 

Георгиева 

Торлакова-

Абделхай Али  

сряда от 11,05 

часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

2 б  Лека атлетика  Радостина 

Мирчева 

Михайлова  

петък от 11,05 

часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

2 в  Лека атлетика  Татяна Данева 

Митева- Стойкова  

четвъртък от 

11,05 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

3 а  Лека атлетика  Марияна Русева 

Чолакова  

сряда от 11,55 / 

17,15 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

3 б  Лека атлетика  Силвия Георгиева 

Вавова  

сряда от 11,55 / 

17,15 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

4 а  Лека атлетика  Радостина 

Йорданова 

Златева  

понеделник от 

11,55 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

4 б  Лека атлетика  Станимира 

Христова 

Никифорова  

понеделник от 

11,55 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

4 в  Лека атлетика  Мария 

Красимирова 

Новакова  

понеделник от 

11,55 часа  

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

5 а  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

понеделник, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 



 

5 б  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

понеделник, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

6 а  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

вторник, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

6 б  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

вторник, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

6 в  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

сряда, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

7 а  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

четвъртък, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

7 б  Лека атлетика  Надка Георгиева 

Стоянова  

четвъртък, през 

седмица по 2 часа 

от 11,10 часа 

спортна площадка/физкултурен 

салон  

 

 

Учителите, на които е възложено организирането и провеждането на часа за спортни 

дейности, създават условия за ефективната му организация и провеждане, при спазване на 

разпоредбите съгласно раздел IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените учители срещу подпис 

за сведение и изпълнение. Класните ръководители се задължават да сведат необходимата 

информация до учениците относно организацията и провеждането на часовете за спортни 

дейности.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Дмитриевна Хаджистойчева, на 

длъжност: Заместник-директор, учебна дейност  

  

ДИРЕКТОР: ......................  
подпис и печат на училището  

  

Женя Щилиянова Георгиева  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


