
5а клас 6а клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б  клас 10а клас 10б клас 11а клас 11б клас 12а клас 12б клас

1

7.30-8.10        

география и 

икономика              

7.30-8.10    математика             
7.30-8.10                

английски език              

7.30-8.10           

английски език               

7.30-8.10             

физика и астрономия                

2
8.20-9.00               

математика

8.20-9.00       

английски език, 1,2 

група          

8.20-9.00         

математика           

8.20-9.00 

география и 

икономика           

8.20-9.00          

български език и 

литература            

8.20-9.00            

физика и 

астрономия              

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15              

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

3
9.10-9.50              

математика-сам

9.10-9.50      

технологии и 

предприемачество           

9.10-9.50                

технологии и 

предприемачество 

9.10-9.50 

математика           

9.10-9.50         

английски език, 1,2 

група          

9.10-9.50         

български език и 

литература          

9.15-10.00               

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

4

10.30-11.15          

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15           

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15            

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15            

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.10  

математика    

10.30-11.10 

българси език и 

литература     

10.30-11.10 

философия     

10.30-11.10   

география и 

икономика  

10.30-11.10               

чужд език по 

професията-

английски език  

10.30-11.10  

българси език и 

литература        

10.30-11.10      

математика   

10.30-11.10  теория 

и методика на 

спортната 

подготовка    

5

11-15-12.00          

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00          

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00            

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00            

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11.20-12.00       

български език и 

литература            

11.20-12.00 

математика             

11.20-12.00 

английски език            

11.20-12.00  

български език и 

литература             

11.20-12.00         

Теория на спортната 

тренировка

11.20-12.00 

българси език и 

литература             

11.20-12.00   

теория и 

методика на 

спортната 

подготовка            

11.20-12.00          

френски език             

6

12.05-12.45         

български език и 

литература             

12.05 -12.45 

география и 

икономика               

12.05-12.45  

български език и 

литература                   

12.05-12.45            

френски език           

12.05-12.45      

Теория на 

спортната 

тренировка

12.05-12.45 

български език и 

литература              

12.05-12.45 

математика              

обедно хранене     

12.00-13.00

обедно хранене      

12.00-13.00

обедно хранене     

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене        

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене     

12.50-14.00

обедно хранене     

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

1

13.00-13.40   

изобразително 

изкуство     

13.00-13.40     

български език и 

литература    

13.00-13.40        

български език и 

литература            

13.00-13.40 

история и 

цивилизации       

13.00-13.40       

информационни 

технологии-1,2 група   

13.00-13.40       

английски език , 1,2 

група      

14.00-14.45             

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

2

13.50-14.30      

български език и 

литература         

13.50-14.30              

история и 

цивилизации    

13.50-14.30          

биология и здравно 

образование            

13.50-14.30 

български език и 

литература             

13.50-14.30           

химия и опазване на 

околната среда              

13.50-14.30            

математика      

14.45-15.30             

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

3

14.40-15.20     

български език и 

литература          

14.40-15.20         

компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии-1,2 група      

14.40-15.20          

история и 

цивилизации             

14.40-15.20 

български език и 

литература       

14.40-15.20            

математика         

14.40-15.20 химия и 

опазване на 

околната среда           

4

16.00-16.45           

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45       

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45             

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45      

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45           

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45      учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.20-17.00             

химия и опазване на 

околната среда           

16.20-17.00     

теория на 

спортната 

тренировка            

16.20-17.00    

история и 

цивилизации                  

16.20-17.00    

физика и 

астрономия             

16.20-17.00        

гражданско 

образование            

16.20-17.00        

анатомия на човека            

5

16.45-17.30          

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30          

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30        

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30      

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30       

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

17.10-17.50             

теория на спортната 

тренировка        

17.10-17.50   

химия и опазване 

на околната 

среда        

17.10-17.50 

физика и 

астрономия          

17.10-17.50   

история и 

цивилизации        

17.10-17.50       

анатомия на човека     

17.10-17.50       

гражданско 

образование      

6

17.55-18.35         

история и 

цивилизации                        

17.55-18.35          

биология и 

здравно  

образование                         

17.55-18.35       

теория на 

спортната 

тренировка                       

понеделник



5а клас 6а клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11а клас 11б клас 12а клас 12б клас

1

7.30-8.10         

български еизк и 

литература            

7.30-8.10         

история и 

цивилизации             

7.30-8.10             

теория и методика на 

спортната подготовка 

по вид спорт            

7.30-8.10          

математика         

7.30-8.10         

теория и 

методика на 

кондиционната 

подготовка              

7.30-8.10           

чужд език по 

професията-

английски                  

7.30-8.10      

педагогика             

2

8.30-9.15             

спортна 

подготовка по вид 

спорт

8.30-9.15             

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15             

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15             

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9.15             

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

8.30-9.15             

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

8.20-9.00     

английски език            

8.20-9.00    

български еизк и 

литература             

8.20-9.00           

теория и методика 

на спортната 

подготовка по вид 

спорт           

8.20-9.00             

български език и 

литература         

8.20-9.00          

български език и 

литература          

8.20-9.00    

математика          

8.20-9.00         

теория на 

физическото 

възпитание            

8.20-9.00           

чужд език по 

професията-     

английски език              

3

9.15-10.00         

спортна 

подготовка по вид 

спорт

9.15-10.00         

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00         

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00         

спортна подготовка 

по вид спорт

9.15-10.00            

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

9.15-10.00            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

9.10-9.50        

български език и 

литература              

9.10-9.50       

английски език         

9.10-9.50         

български език и 

литература             

9.10-9.50             

история и 

цивилизации       

9.10-9.50                

теория и методика на 

кондиционната 

подготовка       

9.10-9.50           

чужд език по 

професията-     

английски език               

9.10-9.50       

теория и 

методика на 

спортната 

подготовка по 

вид спорт         

9.10-9.50           

физиология на 

физическите 

упражнения          

4

10.30-11.10     

география и 

икономика               

10.30-11.10    

английски език -1,2 

група             

10.30-11.10      

български език и 

литература             

10.30-11.10      

математика             

10.30-11.10        

история и 

цивилизации               

10.30-11.10         

предприемачество            

5

11.20-12.00   

технологии и 

предприемачество          

11.20-12.00    

математика         

11.20-12.00         

български език и 

литература        

11.20-12.00       

английски език         

11.20-12.00    

предприемачество         

11.20-12.00            

история и 

цивилизации      

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

10.30-11.15       

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15 учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

10.30-11.15 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

6

12.05-12.45                               

история и 

цивилизации    

12.05-12.45     

компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии-1,2 

група  

12.05-12.45       

математика     

12.05-12.45      

български език и 

литература 

12.05-12.45        

география и 

икономика   

12.05-12.45      

английски език-1,2 

група    

11.15-12.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11.15-12.00      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

11.15-12.00       

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11.15-12.00        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11.15-12.00 учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

11.15-12.00 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

11.15-12.00 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

11.15-12.00 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

обедно хранене    

12.50-14.00

обедно хранене    

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене     

12.50-14.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

1

14.00-14.45          

спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.00-14.45          

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45          

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45          

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45 учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.00-14.45         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

13.00-13.40       

химия и опазване 

на околната среда        

13.00-13.40       

философия        

13.00-13.40       

химия и опазване 

на околната среда       

13.00-13.40            

математика    

13.00-13.40             

биомеханика     

13.00-13.40      

нормативно-

правна уредба на 

физическотот 

възпитание и 

спорт в 

Република 

България            

13.00-13.40        

френски език       

13.00-13.40      

спортна медицина 

и хигиена         

2

14.45-15.30         

спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.45-15.30         

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30         

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30         

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30 учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.45-15.30        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

13.50-14.30      

физика и 

астрономия          

13.50-14.30       

биология и 

здравно 

образование       

13.50-14.30        

френски език             

13.50-14.30            

химия и опазване на 

околната среда         

13.50-14.30      

нормативно-правна 

уредба на 

физическотот 

възпитание и спорт в 

Република България       

13.50-14.30       

биохимия на 

физическите 

упражнения         

13.50-14.30        

педагогика      

13.50-14.30       

български език и 

литература         

3
14.40-15.20        

философия

14.40-15.20      

физика и 

астрономия

14.40-15.20        

математика

14.40-15.20         

икономика

14.40-15.20             

биохимия и 

биохимичен анализ на 

физическите 

упражнения      

14.40-15.20          

анатомия на 

човека

14.40-15.20       

български език и 

литература

14.40-15.20         

френски език

4

 16.20-17.00             

български език и 

литература

 16.20-17.00    

човекът и 

природата                 

 16.20-17.00        

музика           

 16.20-17.00         

химия и опазване на 

околната среда         

 16.20-17.00      

математика                 

 16.20-17.00       

български език и 

литература             

16.00-16.45           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.00-16.45           

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45      учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.00-16.45           

учебна практика: 

спортна подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45           

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

5

17.10-17.50                 

български език и 

литература

17.10-17.50       

музика          

17.10-17.50                

химия и опазване на 

околната среда          

17.10-17.50         

математика         

17.10-17.50       

български език и 

литература             

17.10-17.50     

математика           

16.45-17.30            

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.45-17.30            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30       учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.45-17.30            

учебна практика: 

спортна подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30            

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

6
17.55-18.35           

математика     

17.55-18.35         

български език и 

литература       

17.55-18.35             

математика - 

самоподготовка         

17.55-18.35                     

музика

17.55-18.35         

биология и здравно 

образование          

17.40-18.25 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

17.40-18.25 учебна 

практика: спортна 

подготовка по 

вид спорт

7

вторник



5а клас 6а клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11а клас 11б клас 12а клас 12б клас

1
7.30-8.10   

английски език               

7.30-8.10      

математика                

7.30-8.10              

физика и 

астрономия       

7.30-8.10               

изобразително 

изкуство         

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

8.00 - 9.30          

Производствена 

практика

2

8.20-9.00       

български език 

и литература               

8.20-9.00      

човекът и 

природата             

8.20-9.00              

английски език 

8.20-9.00         

математика          

8.20-9.00         

биология и 

здравно 

образование         

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.45-10.30    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

3

9.20-10.00       

изобразително 

изкуство       

9.20-10.00        

български език 

и литература       

9.20-10.00       

математика    

9.20-10.00             

физика

9.20-10.00         

английски език-1,2 

група  

9.20-10.00           

български език и 

литература    

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

4

10.10-10.50      

Човекът и 

природата            

10.10-10.50         

английски език 

1,2 група             

10.10-10.50       

география и 

икономика       

10.10-10.50         

български език и 

литература         

10.10-10.50        

биология и здравно 

образование       

10.10-10.50       

български език и 

литература        

11.25-12.10     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11.25-12.10     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

5
11.00-11.40       

математика   

11.00-11.40        

изобразително 

изкуство

11.00-11.40        

български език и 

литература    

11.00-11.40          

английски език

11.00-11.40         

български език и 

литература

11.00-11.40        

география и 

икономика

6
11.50-12.30              

час на класа

11.50-12.30              

час на класа

11.50-12.30                 

час на класа

11.50-12.30              

час на класа

11.50-12.30               

час на класа

11.50-12.30              

час на класа

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.30-13.30

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

1
13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40             

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

13.00-13.40         

час на класа

2

13.50-14.30         

история и 

цивилизации               

13.50-14.30          

география и 

икономика                 

13.50-14.30        

френски език                

13.50-14.30           

математика                  

13.50-14.30         

български език и 

литература   -сам            

13.50-14.30        

спортна 

психология              

13.50-14.30        

физиология на 

физическите 

упражнения                

13.50-14.30        

теория на 

спортната 

тренировка                 

3

14.00-14.45       

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45        

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

14.50-15.30        

география и 

икономика      

14.50-15.30         

история и 

цивилизации      

14.50-15.30         

математика      

14.50-15.30      

френски език    

14.50-15.30       

педагогика     

14.50-15.30        

теория на 

спортната 

тренировка- сам     

14.50-15.30       

педагогика      

14.50-15.30       

физиология на 

физическите 

упражнения     

4

14.45-15.30        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.45-15.30        

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

15.40-16.20     

здравословни и 

безопасни 

условия на труд          

15.40-16.20          

френски език        

15.40-16.20        

история и 

цивилизации         

15.40-16.20         

български език и 

литература - сам.        

15.40-16.20       

анатомия на 

човека           

15.40-16.20    

биомеханика и 

биомеханичен 

анализ на 

физическите 

упражнения           

15.40-16.20      

теория на 

спортната 

тренировка         

15.40-16.20         

математика         

15.40-16.25    

спортна 

подготовка по 

вид спорт

15.40-16.25    

спортна 

подготовка по 

вид спорт

15.40-16.25    спортна 

подготовка по вид 

спорт

15.40-16.25    

спортна подготовка 

по вид спорт

15.40-16.25    учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

15.40-16.25         

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.30-17.10      

френски език         

16.30-17.10          

теория на 

спортната 

тренировка         

16.30-17.10           

история и 

цивилизации        

16.30-17.10      

спортна 

медицина         

16.30-17.10      

педагогика      

5

6
17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

17.30 - 19.00   

активен отдих

сряда



5 клас 6а клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б  клас 11а клас 11б клас 12а клас 12б клас

1

7.45-8.30         

спортна 

подготовка по 

вид спорт

7.45-8.30         

спортна 

подготовка по 

вид спорт

7.45-8.30         

спортна подготовка 

по вид спорт

7.45-8.30         спортна 

подготовка по вид 

спорт

7.45-8.30             

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

7.45-8.30             

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

7.30-8.10        

френски език          

7.30-8.10       

английски език         

7.30-8.10           

математика -сам         

7.30-8.10       

английски език         

7.30-8.10              

теория и методика 

на спортната 

подготовка         

7.30-8.10        

математика      

7.30-8.10        

теория на 

спортната 

тренировка        

7.30-8.10       

гражданско 

образование        

2

8.30 - 09.15        

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30 - 09.15        

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30 - 09.15        

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30 - 09.15        спортна 

подготовка по вид 

спорт

8.30-9-15             

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

8.30-9-15            

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

8.20-9.00       

английски език            

8.20-9.00        

математика           

8.20-9.00       

английски език            

8.20-9.00         

математика - сам         

8.20-9.00         

математика        

8.20-9.00       

теория и 

методика на 

спортната 

подготовка           

8.20-9.00        

гражданско 

образование         

8.20-9.00        

теория на 

спортната 

тренировка           

3

9.20-10.05            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

9.20-10.05        

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

9.10-9.50        

математика         

9.10-9.50          

френски език          

9.10-9.50         

химия и опазване 

на околната 

среда      

9.10-9.50     

философия            

9.10-9.50              

теория на спортната 

тренировка - сам         

9.10-9.50            

чужд език по 

професията - 

английски език          

9.10-9.50        

математика         

9.10-9.50         

теория и 

методика на 

спортната 

подготовка          

4
10.30-11.10       

математика      

10.30-11.10        

математика    

10.30-11.10        

информационни 

технологии-1,2 

група   

10.30-11.10               

химия и опазване на 

околната среда

10.30-11.10        

английски език1,2 

група         

10.30-11.10         

философия   

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.15    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

5
11.20-12.00          

английски език           

11.20-12.00       

изобразително 

изкуство           

11.20-12.00       

английски език       

11.20-12.00           

математика    

11.20-12.00        

философия       

11.20-12.00         

информационни 

технологии-1,2 

група          

11-15-12.00    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11-15-12.00 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

6

12.05-12.45          

компютърно 

моделиране и 

информациаонн

и технологии-

1,2, група           

        
12.05-12.45        

математика         

12.05-12.45              

биология и здравно 

образование     

12.05-12.45       

математика        

12.05-12.45        

английски език-1,2 

група         

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене     

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.50-14.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

1

14.00-14.45       

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45       

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45       

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.45            

спортна подготовка по 

вид спорт

14.00-14.45          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.00-14.15      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

13.00-13.40         

математика-

самоподготовка    

13.00-13.40    

икономика         

14.40-15.20       

биология и здравно 

образование          

13.00-13.40          

български език и 

литература     

13.00-13.40          

български език и 

литература       

13.00-13.40          

френски език      

13.00-13.40          

теория на 

физическото 

възпитание     

2

14.45-15.30       

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.45-15.30       

спортна 

подготовка по 

вид спорт

14.45-15.30         

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

14.15-15.30      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по вид 

спорт

13.50-14.30      

математика - 

самоподоготовка         

13.50-14.30        

информационни 

технологии-1,2 

група           

13.50-14.30     

физика и 

астрономия        

13.50-14.30          

френски език            

13.50-14.30         

български език и 

литература           

13.50-14.30       

теория на 

физическото 

възпитание              

13.50-14.30     

физиология на 

физическите 

упражнения            

13.50-14.30     

български език и 

литература            

3

14.40-15.20      

информационни 

технологии, 1,2 

група        

14.40-15.20      

история и 

цивилизации         

14.40-15.20        

български език и 

литература         

13.00-13.40         

химия и опазване 

на околната среда       

14.40-15.20           

теория на 

физическото 

възпитание         

14.40-15.20     

френски език         

14.40-15.20      

спортна 

медицина и 

хигиена         

14.40-15.20      

български език и 

литература       

4

16.20-17.00        

история и 

цивилизации           

16.20-17.00       

география и 

икономика             

16.20-17.00          

музика        

16.20-17.00         

български език и 

литература        

16.20-17.00         

физика и 

астрономия           

16.20-17.00       

български език и 

литература 

16.00-16.45    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45        

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45          

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45          

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45          

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

5
17.10-17.50        

музика        

17.10-17.50      

български език 

и литература             

17.10-17.50        

български език и 

литература       

17.10-17.50              

география и 

икономика   

17.10-17.50            

биология и здравно 

образование      

17.10-17.50         

история и 

цивлизации        

16.55-17.40 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.55-17.40 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.55-17.40 учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

16.55-17.40 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.55-17.40 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.55-17.40 

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

6

17.55 - 18.35        

български език 

и литература               

17.55 - 18.35         

химия и опазване на 

околната среда             

17.55 - 18.35             

музика            

17.55 - 18.35          

история и 

цивлизации                 

17.55 - 18.35      

физика и 

астрономия            

17.40 - 18.25    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

17.40 - 18.25    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

17.40 - 18.25    учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид 

спорт

17.40 - 18.25    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

17.40 - 18.25    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

17.40 - 18.25    

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

четвъртък



5 клас 6а клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11а клас 11б клас 12а клас 12а клас

1
7.30-8.10           

човекът и природата     

7.30-8.10               

география и 

икономика

7.30-8.10       

математика         

7.30-8.10          

биология и здравно 

образование         

7.30-8.10                 

български език и 

литература      

7.30-8.10        

математика        

2

8.20-9.00        

технологии и 

предприемачество        

8.20-9.00              

човекът и природата       

8.20-9.00         

биология и здравно 

образование       

8.20-9.00       

математика         

8.20-9.00        

български език и 

литература -сам     

8.20-9.00            

английски език-1,2 

група         

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15                      

учебна практика: спортна 

подготовка по вид спорт

8.30-9.15                      

учебна практика: спортна 

подготовка по вид спорт

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

8.30-9.15       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

3
9.10-9.50         

математика     

9.10-9.50         

математика     

9.10-9.50          

география и 

икономика    

9.10-9.50        

технологии и 

предприемачество      

9.10-9.50           

английски език-1,2 

групи   

9.15-10.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00                    

учебна практика: спортна 

подготовка по вид спорт

9.15-10.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

9.15-10.00     

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

4

10.30-11.15         

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15         

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15         

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15         

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15           

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

10.30-11.15      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

10.30-11.10        

математика       

10.30-11.10      

теория и методика 

на спортната 

подготовка по 

вид спорт            

10.30-11.10       

история и 

цивилизации         

10.30-11.10                 

физика и астрономия        

10.30-11.10               

френски език                  

10.30-11.10        

български език и 

литература  - сам                 

10.30-11.10         

чужд език по 

професията                  

10.30-11.10     

теория на 

физическотот 

възпитание                  

5

11-15-12.00        

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00         

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00         

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00        

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00            

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

11-15-12.00      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

11.20-12.00    

теория и методика 

на спортната 

подготовка по 

вид спорт     

11.20-12.00      

здравословни и 

безопасни 

условия на труд      

11.20-12.00     

география и 

икономика

11.20-12.00                

история и цивилизации              

11.20-12.00                     чужд 

език по професията-

английски                

11.20-12.00      

френски език     

11.20-12.00      

теория на 

физическотот 

възпитание     

11.20-12.00        

български език и 

литература  - сам             

6

12.05-12.45     

биология и 

здравно 

образование           

12.05-12.45         

математика      

12.05-12.45      

български език и 

литература    

12.05-12.45            

география и икономика   

12.05-12.45                 

спортна психология          

12.05-12.45         

педагогика              

12.05-12.45         

български език и 

литература              

12.05-12.45         

чужд език по 

професията-

английски             

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене   

12.00-13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 12.00-

13.00

обедно хранене 

12.00-13.00

обедно хранене 

12.45-13.15

обедно хранене 

12.45-13.15

обедно хранене 

12.45-13.15

обедно хранене          12.45-

13.15

обедно хранене         12.45-

13.15

обедно хранене 

12.45-13.15

обедно хранене 

12.45-13.15

обедно хранене 

12.45-13.15

1

13.15-13.55          

български език и 

литература  - сам       

13.15-13.55       

математика - сам      

13.15-13.55         

история и 

цивилизации        

13.15-13.55          

информационни 

технологии-1,2 група        

13.15-13.55       

химия и опазване 

на околната среда

13.15-13.55    

български език и 

литература

13.15-13.55            

английски език

13.15-13.55    

български език и 

литература - сам

13.15-13.55    

спортна медицина 

и хигиена

2

14.05-14.45        

компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии          

14.05-14.45          

история и 

цивилизации      

14.05-14.45       

изобразително 

изкуство      

14.05-14.45       

български език и 

литература  -сам    

14.05-14.45     

философия    

14.05-14.45              

биология и здравно 

образование

3
14.55-15.35           

английски език  

14.55-15.35        

български език и 

литература - сам     

14.55-15.35        

български език и 

литература -сам     

14.55-15.35         

история и 

цивилизации      

14.55-15.35      

биология и 

здравно 

образование     

14.55-15.35           

философия    
      

14.20-15.50                 

Производствена 

практика

14.20-15.50                 

Производствена 

практика

4

 16.00-16.45           

спортна подготовка 

по вид спорт

 16.00-16.45           

спортна подготовка 

по вид спорт

 16.00-16.45           

спортна подготовка 

по вид спорт

 16.00-16.45           

спортна подготовка 

по вид спорт

 16.00-16.45          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      учебна 

практика: спортна 

подготовка по вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.00-16.45      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

5

16.45-17.30          

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30          

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30          

учебна практика: 

спортна подготовка 

по вид спорт

16.45-17.30      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30      

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

16.45-17.30       

учебна практика: 

спортна 

подготовка по 

вид спорт

6

17.30-18.15     участие 

в спортни 

състезания, етапен 

контрол и 

първенства

17.30-18.15     участие 

в спортни 

състезания, етапен 

контрол и 

първенства

17.30-18.15     участие 

в спортни 

състезания, етапен 

контрол и 

първенства

17.30-18.15         

участие в спортни 

състезания, етапен 

контрол и 

първенства

17.30-18.15           

участие в спортни 

състезания, етапен 

контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     участие в 

спортни състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     участие в 

спортни състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

17.30-18.15     

участие в спортни 

състезания, 

етапен контрол и 

първенства

петък


