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ЗАПОВЕД 

№ 446 

Гр. Добрич, 08.09.2020 година 

 

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за преучилищно и училищно 

образование и в изпълнение на чл. 6, 7 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Следната организация на учебния ден в Професионална гимназия по техника и 

строителство „М. В. Ломоносов“ за учебната 2020/2021 година при 

едновременно провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС): 

 

2. Организация на учебния ден в Професионална гимназия по техника и 

строителство „М. В. Ломоносов“ за учебната 2020/2021 година при присъствено 

обучение: 

 

 

 

 

 

 

№ на час Присъствено обучение 

 

ОРЕС 

 

1 час 08:30 ч. – 09:15 ч. 08:30 ч. – 09:00 ч. 

2 час 09:25 ч. – 10:10 ч. 09:25 ч. – 09:55 ч. 

3 час 10:20 ч. – 11:05 ч. 10:20 ч. – 10:50 ч. 

4 час 11:25 ч. – 12:10 ч. 11:25 ч. – 11:55 ч. 

5 час 12:20 ч. – 13:05 ч. 12:20 ч. – 12:50 ч. 

6 час 13:15 ч. – 14:00 ч. 13:15 ч. – 13:45 ч. 

7 час 14:10 ч. – 14:55 ч. 14:10 ч. – 14:30 ч. 

8 час 15:05 ч. – 15:50 ч. 15:05 ч. – 15:35 ч.  

№ на час Присъствено обучение 

 

1 час 08:30 ч. – 09:15 ч. 

2 час 09:25 ч. – 10:10 ч. 

3 час 10:20 ч. – 11:05 ч. 

4 час 11:25 ч. – 12:10 ч. 

5 час 12:20 ч. – 13:05 ч. 

6 час 13:15 ч. – 14:00 ч. 

7 час 14:10 ч. – 14:55 ч. 

8 час 15:05 ч. – 15:50 ч. 
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3. Организация на учебния ден в Професионална гимназия по техника и 

строителство „М. В. Ломоносов“ за учебната 2020/2021 година при обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Почивки между учебните часове (междучасия) при присъствено обучение: 

№ Време на почивката Продължителност  

1. След края на 1. час 10 минути 

2. След края на 2. час 10 минути 

3. След края на 3. час 20 минути 

4. След края на 4. час 10 минути 

5. След края на 5. час 10 минути 

6. След края на 6. час 10 минути 

7. След края на 7. час 10 минути 

8. След края на 8. час 10 минути 

 

5. Почивки между учебните часове (междучасия) при обучение от разстояние в 

електронна среда 

№ Време на почивката Продължителност  

1. След края на 1. час 10 минути 

2. След края на 2. час 10 минути 

3. След края на 3. час 10 минути 

4. След края на 4. час 10 минути 

5. След края на 5. час 10 минути 

6. След края на 6. час 10 минути 

7. След края на 7. час 10 минути 

8. След края на 8. час 10 минути 

 

 

 

 

№ на час ОРЕС 

 

1 час 08 
30

- 09 
00

 ч. 

2 час 09 
10

- 09 
40

 ч. 

3 час 09 
50

- 10 
20

 ч. 

4 час 10 
30

- 11 
00

 ч. 

5 час 11 
10

- 11 
40

 ч. 

6 час 11 
50

- 12 
20

 ч. 

7 час 12 
30

- 13 
00

 ч. 

8 час 13 
10

- 13 
40

 ч. 
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Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

Информацията за организацията на учебния ден в ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ 

да се публикува на интернет страницата на гимназията – 

https://www.pglomonosov.org  

 

Kонтрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

Юлиана Дикова ………………… 

Директор на ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ 
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