
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРМИТЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I:  УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Учебна година 

Чл. 123. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват 

учебно и неучебно време. 

                 (2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 

септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ 

работен ден. 

Учебно и неучебно време 

Чл.124. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на 

самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове. 

Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и 

от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях. 

Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, 

утвърден със заповед на директора. 

Чл.125. (1) Учебната година включва два учебни срока. 

Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на 

образованието и науката по чл.104, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО). 

Чл. 126. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

                (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 

154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, 

съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

Чл.127. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

Учебният ден за всички класове започва в 8:00ч. 

Началото и краят на учебния ден за ПТГ се определя със заповед на директора на 

училището преди началото на всяка учебна година. 

Чл.128. (1) Организацията на учебния ден за VІІ – ХІІ клас е полудневна и се 

осъществява при условията и по реда на Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование. 

Чл. 129.  Продължителността на учебния час е: 

 Четиридесет минути – за VІІІ - ХІІ; 

 Четиридесет и пет минути – за учебна практика; 

 Шестдесет минути – за производствена практика. 

Чл.130. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на 

всеки учебен час по чл.114 може да бъде намалена до 20 минути от директора на 

училището със заповед. 

               (2) В случаите и по реда на ал.1 директорът може да намалява и 

продължителността на занимания по интереси и организиран отдих и физическа 

актвиност. 

               (3) В случаите по ал.1 и 2 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 

намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 

Чл.131. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 



Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. 

Почивките са както следва: 

 Между 1 и 2 час – 10 минути; 

 Между втори и трети час – 10 минути; 

 Между трети и четвърти час – 25 минути; 

 Между четвърти и пети час – 10 минути; 

 Между пети и шести час – 10 минути. 

 Между шести  и седми час- 10 минути 

Чл.132. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят 

за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично 

разписание. 

               (2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на 

министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на 

училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

               (3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се 

включва и часа на класа. 

               (4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания 

извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, 

паралелките или групите в училището. 

Чл. 133. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните 

часове при: 

 разместване на часове за определени дни по указания на министъра на 

образованието и науката и/или началника на регионалното управление на 

образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални 

външни оценявания; 

 разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи 

учители; 

 необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ 

учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното 

разписание за провеждане на класни работи. 

                 (2) В заповедта по ал.1 задължително се описват обстоятелствата, наложили 

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове 

в учебния ден. 

Чл. 134. Неучебното време включва: 

1.официалните празници по чл.154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

2. ваканциите; 

3. обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл.105, ал.1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

Чл.135. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, 

пролетна и лятна ваканция. 

Чл. 136. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното 

съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни 

институции, прояви и мероприятия в рамките на учебните часове, като редът и начинът 

за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на училището. 

               (2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано 

съгласие на родителите/ настойниците на учениците. 

               (3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител 

или друг педагогически специалист предварително планира брой часове в тематичния 

годишен план и ги разпределя в зависимост от съответния случай /празник или проява/ 



в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет или в 

разпределението за часа на класа. 

               (4) За организирането на посещенията педагогическите специалисти 

информират писмено директорът на училището най-малко три дни преди 

реализирането им. 

             (5) За дейностите по ал.1 директорът на училището информира началника на 

регионалното управление на образованието до един ден преди реализирането й. 
 


