
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГЕО МИЛЕВ” 

  гр. МЪГЛИЖ, ул. ”Гео Милев” № 70, e-mail: pgssmg@abv.bg, www. pgssmg.com 

 04321/ 23 10 – директор, 23 71 – канцелария,   

 
 

ЗАПОВЕД  № 2148-310 / 09.09.2020 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал. 4 и 

ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

І. Начало на учебния ден за всички ученици в дневна форма на обучение в Професионална 

гимназия по селско стопанство "Гео Милев" – 8:30 часа. 

1. Продължителността на учебните часове за всички класове е 45 минути, в съответствие с 

чл. 7, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 

2. Продължителността на учебните часове по производствена практика за Х, ХІ и ХІІ клас 

е 60 минути, в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

3. Почивката между трети и четвърти час е с продължителност 20 минути, а между останалите 

часове - по 10 минути в съответствие с чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 

ІІ. Край на учебния ден за всички ученици в дневна форма на обучение в Професионална 

гимназия по селско стопанство "Гео Милев" – 14:00 часа /при 6 часов учебен ден/ или 14:55 часа /при 

7 часов учебен ден/ 

ІІІ. Организацията на учебния ден е полудневна – на една смяна, само сутрин 

 

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

сведение и изпълнение. Информация за началото и края на учебния ден, както и за особеностите 

по неговата организация да бъдат публикувани на интернет страницата на училището. 

 

Контрол върху изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

/п/ 

инж. Росица Милинкова 

директор на ПГСС „Гео Милев”  

гр. Мъглиж 

 

 

 



Организация на учебното време  

в Професионална гимназия по селско стопанство  

„Гео Милев“, гр. Мъглиж 

за учебната 2020/2021 година 
 

1. час 8:30 – 9:15 

2. час 9:25 – 10:10 

3. час 10:20 – 11:05 

4. час 11:25 – 12:10 

5. час 12:20 – 13:05 

6. час 13:15 – 14:00 

7. час 14:10 – 14:55 


