
ПРЕДВАРИТЕЛЕН Седмичен график за 2019-2020 учебна година от 09.09.2019г. 

(36 учебни седмици) 

Понеделник   

Кабинет 1 8-ми клас : БЕЛ от 17: 30 до 19:40 (3 учебни часа по 40 мин с 10 мин междучасие), учител е г-

    жа Теодора Докова , 30 седмици ×3 часа 90 учебни часа/ годишно 

 

Вторник 

Кабинет 1 12-ти клас: БЕЛ от 17:30 до 18:55 (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие ), учител е г-

    жа Теодора Докова , 31 седмици ×2 часа 62 учебни часа/ годишно 

Сряда  

Кабинет 2 ПГ А-3 : БЕЛ от 13:45 ч. до 16:00 ч. (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Валентина Найденова , 124 учебни часа/ годишно 

 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
3-ти„а“ клас: БЕЛ от 13:40 до 16:10 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител е 

г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици)  
3-ти „а“ клас : РОДИНОЗНАНИЕ- ЧиО от 16:35 до 17:15 ч.  ( 1 учебен час по 40 минути), учител е г-н 

г-н Христо Караславов, 34 уч. седмици 
 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
4-ти„а“ клас:  БЕЛ от 16:15 до 18:45 ч. (3 ,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител е 

г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 
 
Кабинет 3 (гаражна класна стая) 
4-ти „а“ клас:  РОДИНОЗНАНИЕ - ЧиО от 18:50 до 19:30 ч. (1 учебен час по 40 минути), учител е г-н 

Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно)    
Кабинет 4  
5-ти„а“ клас:  БЕЛ от 13:45 до 16:25 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител e 

г-н Христо Караславов, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 
 
5-ти„а“ клас: География и икономика на България от 16:35 до 18:00 ч. (2 учебни часа по 40 

минути с 5 мин. междучасие), учител е г-жа Валентина Найденова (1-ви срок, 34 учебни 
часа/ годишно)   /  

 История и цивилизации на България, учител е г-н Велизар Ченков (2-ри срок, 34 
учебни часа/ годишно)    

 
Кабинет 1   Сряда 10 кл. БЕЛ от 14.00 до 15.25 -2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие)  
    72 учебни часа/ годишно, 36 уч. седмици  
 
  Сряда 11кл.  БЕЛ от 17.10 до 18.40 - 2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие)  
    72 учебни часа/ годишно, 36 уч. седмици   
 
Сборен 11-ти кл и 12-ти кл. История и цивилизации на България от 15:30 до 16:55 ч.  (2 учебни часа по 40 

    минути с 5 мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков (ПЪРВИ СРОК, 34  

    учебни часа/ годишно) 

    География и икономика на България от 17:05 до 18:30 ч. (2 учебни часа по 40 

    минути с 5 мин. междучасие), учител е г-жа Валентина Найденова (ВТОРИ 

    СРОК,  34 учебни часа/ годишно)  
Четвъртък  
Кабинет 4  Сборен от 8-ми, 9-ти и 10-ти класове : от 17: 30 до 19:40 ч. (3 учебни часа по 40 мин с 10 

      мин.  междучасие,  за 15 учебни седмици), 

    География и икономика на България , учител е г-жа Валентина  

    Найденова (ПЪРВИ СРОК, до 45 учебни часа) 

    История и цивилизации на България, учител е г-н Велизар Ченков  

    (ВТОРИ СРОК, до 45 учебни часа) 
 

Петък 

Кабинет 1  9-ти клас  БЕЛ от 17 : 30 до 19:40 ч.   ( 3 учебни часа по 40 минути с 10 мин. междучасие), учител 
    е г-жа Теодора Докова, 90 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици   



Събота  

К-т 4/ Подготвителна група Б : БЕЛ от 15:30 до 17:45 ч.  (4 уч. часа по 30 минути с 15 мин. междучасие ),  

   учител е г-жа Валентина Найденова (124 учебни часа/ годишно, 31 уч. седмици) 

   

К-т 1/ 1-ви „а“ клас: БЕЛ от 8:45 до 11:00 ч.  (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е г-жа Галя Йорданова (120 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 
 
1-ви „а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ Околен свят от 11:10 ч. до 11:40 ч. (1 учебен час по 30 минути),   
 учител е г-жа Галя Йорданова (30 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 
 
К-т 1/1-ви „б“ клас: БЕЛ от 12:15 до 14:30 ч. (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Галя Йорданова  (120 учебни часа/ годишно, , 30 уч. седмици) 

1-ви „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  Околен свят от 14:35 до 15:05 ч.(1 ч по 30 минути), 

   учител е г-жа Галя Йорданова (30 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 

 

К-т 1/1-ви „в“ клас: БЕЛ от 15:40 до 17:55 (4 учебни часа по 30 минути с 15 мин. междучасие),  

   учител е г-жа Байсе Касъмларлъ (120 учебни часа/ годишно, 30 уч. седмици) 

1-ви „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  Околен свят от 18:00 до 18:30 ч.(1 ч по 30 минути), 

 

 

К-т 3 2-ри „а“ клас: БЕЛ от 8:40 до 11:00 ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Смиляна Цонева-
   Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 
К-т 3  2-ри „а“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ  от 11:10 до 11:45 ч.(1 учебен час по 35 минути с 5 мин. междучасие ), 

   учител е г- Байсе Касъмларлъ    

К-т 3 2-ри „б“ клас: БЕЛ от 12: 20 до 14:40 ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Байсе Касъмларлъ   

   (119 учебни часа/ годишно) 

К-т 3  2-ри „б“ и „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ   от 14:50 до 15:25 ч.  за 2-ри „б”  и 2-ри „в“ (1 учебен час по 35 

   минути с 5 мин. междучасие ), учител е г-жа Байсе Касъмларлъ 

К-т 3 2-ри „в“ клас: БЕЛ от 15:35 до 17: 55ч. (3,5 учебни часа по 35 минути, учител е г-жа Смиляна Цонева-
   Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 
 
 

К-т 2 3-ти „б“ клас: БЕЛ от 08:40 до 11:15 ч. (3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 

К-т 2  3-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:20 до 12:00 ч. (1 учебен час по 40 минути с 5  

   мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков  

                        

К-т 4 3-ти „в“ клас: БЕЛ от 12:00 до 14:35 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), 

   учител е  г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

 3-ти „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 14:45 -15:20 ч.  ( 1 учебен час от 40 минути)  

   1-ви срок – г-н Велизар Ченков; 2-ри срок г-жа Валентина Найденова. 

К-т 2/4-ти „б“ клас: БЕЛ от 12:20 до 14:55ч.(3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),          

   учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

            4-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 15:10 до 15:50ч. (1 учебен час по 40 минути с 5 мин.   

   междучасие), учител e г-жа Галя Йорданова 

 

К-т 4 /4-ти „в“ клас: БЕЛ от 8:30 до 11:05 ч.(3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),          

   учител e г-н Христо Караславов,  (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

К-т 4 /4-ти „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:10 до 11:50ч. (1 учебен час по 40 минути с 5 мин.   

   междучасие), учител e г-н Христо Караславов 

 

 

 

 

 

 



К-т  /5-ти „б“ клас: БЕЛ  от 15:10 ч. до 17: 45 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин.    

  междучасие), 119 часа/годишно, 30 уч. седмици,  

    учител e г-жа Ивелина Чиликова 

 
К-т  / 5-ти „б“ клас: от 13:35 до 15:00 ч.  (2 уч. часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), (34 уч.часа/ годишно) 
 

    География и икономика на България ПЪРВИ СРОК  

    учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

    История и цивилизации на България ВТОРИ СРОК от 18-та уч.  

    седмица, учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 

 

К-т 5/ salle d'étude  /6-ти клас: от 10:10 до 11:35 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5    

   мин.междучасие), География и икономика на България ПЪРВИ   

  СРОК,  учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

    История и цивилизации на България ВТОРИ СРОК от 18-та уч.  

   седмица, учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 

 
К-т 5/ salle d'étude  /6-ти клас: БЕЛ  от 12:00 до 14:55 ч. (4 учебни часа по 40 минути с 15 мин.  

   междучасие), учител e г-н Христо Караславов , 120 часа/годишно, 30 уч. седмици,   

 

 
К-т 5 / salle d'étude/ 7-ми клас: БЕЛ от 08:30 до 11:25 ч.  (4 учебни часа по 40 минути с 15   
   мин.междучасие), учител e г-жа Теодора Докова (120 учебни часа/ годишно) 
 
   7-ми клас:  География и икономика на България (ПЪРВИ СРОК) 

   от 11:45 до 13:10 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), 

   учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

 

   7-ми клас:  История и цивилизации на България (ВТОРИ СРОК)  

   от 11:45 до 13:10 ч.  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин. междучасие),  

   учител е г-н Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинетите в ЮЛБ и заетост в събота 



 

Кабинет 1 Кабинет 2 
 
 

 
8,45-11,00 
11,10-11,40 
12,15-14,30 
14,35-15,05 
15,40-17,55 
18,00-18,30 

БЕЛ 
Ок.С 
БЕЛ 
ОкС 
БЕЛ 
ОкС 

1а 
1а 
1б 
1б 
1в 
1в 

ГЙ 
ГЙ 
ГЙ 
ГЙ 
БК 
БК 
 
 

 

8,40-11,15 
11,20-12,00 
12,20-14,55 
15,10-17,45 

БЕЛ 
ЧиО 
БЕЛ 
БЕЛ 

3б 
3б 
4б 
5б 

ИЧ 
ВЧ 
ИЧ 
ГЙ 
ИЧ 
 

 
 
 

Кабинет 3 Кабинет 4 

8,40-11,00 
11,10-11,40 
12,20-14,40 
14,50-15,25 
15,35-17,55 
 

БЕЛ 
ОкС 
БЕЛ 
ОкС 
БЕЛ 

2а 
2а 
2б 
2б-в 
2в 

СЦО 
БК 
БК 
БК 
СЦО 

 

8,30-11,05 
11,10=11,50 
12,00=14,35 
14,45=15,20 
15,30=17,45 

БЕЛ 
ЧиО 
БЕЛ 
ЧиО 
БЕЛ 

4в 
4в 
3в 
3в 
ПГ 
 

ХК 
ХК 
СЦО 
ВЧ-ВН 
ВН 

 

Кабинет 5  

8,30 -11,25 
Часовете на 
ТД и всички 
останали по 
история и 
география 

   

 

15,10-15,50    ЧиО   4б    ГЙ   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

К-т 3/2-ри „а“ клас: БЕЛ от 12:20 до 14:40 ч.  (4 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие), 
учител е г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 

 

К-т 2/2-ри „б“ клас: БЕЛ от 15:30 до 17:45 ч.  (4 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие), 
учител е г-жа г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно) 

К-т 2 или 3 ?? /Сборен 2-ри „а“ и 2-ри „б“ клас РОДИНОЗНАНИЕ Околен свят от 14:50 до 15:25 

  ч.(1 ч по 35 минути), 

 
 

К-т 4/2-ри „в“ клас: БЕЛ  от 12:45 до 14:20 ч. (5 учебни часа по 35 минути с 15 мин. междучасие),

     учител е  Байсе Касъмларлъ  , (119 учебни часа/ годишно) 

 2-ри „в“ клас:  РОДИНОЗНАНИЕ Околен свят от 14:25 до 15:00 ч.,  

     учител е  Байсе Касъмларлъ   

К-т 2/3-ти „б“ клас:БЕЛ от 08:40 до 11:15 ч. (3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),

     учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно) 

К-т 2/ Сборен 3-ти „б“ и 3-ти „в“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 11:30 до 12:10 ч. (1 учебен 

   час по 40 минути с 5 мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков  

К-т 4/3-ти „в“ клас: БЕЛ от 8:40 до 11:15 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),

  учител е  г-жа Смиляна Цонева-Ойлер, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

К-т 5/  4-ти „б“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ ЧиО от 13:25 до 14:10ч. (1 учебен час   

 по 40 минути с 5 мин. междучасие), учител е г-н Велизар Ченков 

К-т 2/4-ти „б“ клас: БЕЛ от 12:20 до 14:55ч.(3,5  учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие),         

  учител е г-жа Ивелина Чиликова, (119 учебни часа/ годишно, 34 уч. седмици) 

 

К-т 2/5-ти „б“ клас: БЕЛ  от 15:10 ч. до 17: 45 ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин.  

    междучасие), 120 часа/годишно, 30 уч.седмици,   

    учител e г-жа Ивелина Чиликова 

 
К-т 5/ salle d'étude 1 /5-ти клас: от 13:25 до 14:00  (2 учебни часа по 40 минути с 5   
    мин.междучасие), (34 учебни часа/ годишно) 
 

География и икономика на България ПЪРВИ СРОК 

    учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

История  на България – 2 срок от 18-та уч. седмица,     

               учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 
 

 

К-т 5/ salle d'étude 2 /6-ти клас: от 10:10 до 11:30  (2 учебни часа по 40 минути с 5   

    мин.междучасие), 

География и икономика на България ПЪРВИ СРОК 

    учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 

История  на България – 2 срок от 18-та уч. седмица    

   от 10:10 до 11:30  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие),  
   учител е г-н Велизар Ченков,  (34 учебни часа/ годишно) 
 
К-т 5/ salle d'étude 2 /6-ти клас: БЕЛ  от 12:00 до 15:00 (4 учебни часа по 40 минути с 15 мин. 

    междучасие), 120 часа/годишно, 30 уч.седмици,   

     учител e г-н Христо Караславов 

 

 
К-т 5 / salle d'étude1/ 7-ми клас: БЕЛ от 08:40 до 11:15 (4 учебни часа по 40 минути с 15  
 мин.междучасие),учител e г-жа Теодора Докова (120 учебни часа/ годишно) 
 
  7-ми клас:  География и икономика на България ПЪРВИ СРОК 

  от 11:45 до 13:45  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие), 

  учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно) 



 

  7-ми клас:  История и цивилизации на България (ВТОРИ СРОК)  

  от 11:45 до 13:45  (2 учебни часа по 40 минути с 5 мин.междучасие),  

  учител е г-н Велизар Ченков (34 учебни часа/ годишно) 

 

 

** 

Понеделник 8 кл. 

17.30 - 20.05 - 3 ч. / 15 мин. межд. с 20 

мин. час на кл. / 

30 седмици × 3 часа = 90 ч.   БЕЛ от 17: 30 до 19:40 (3 учебни часа по 40 мин с 10 
мин.  междучасие),  

Вторник 12 кл. 

17.30 - 19.20 - 2 ч./10 мин.межд. с 20 мин. час на кл./ 

31 седмици ×2 часа =62 ч. 

Сряда 10 кл. /36 седм.× 2 ч.=72ч/ 

13.45 -15.35 -2 ч./10 мин.межд. с 20 

мин. час на кл. / 

Сряда 11кл./36 седм.×2 ч.=72 ч./ 

 

15.50 -17.40 -2 ч./ 10 мин .межд. с 20 

мин.час на кл./ 

Четвъртък 9 кл. 

17.30- 20.05 -3 ч./15 мин.межд. с 20 

мин.час на кл./ 

30 седм.×3 ч.=90 ч. 

Събота 7кл. 

8.40 - 11.40 - 3.5 ч./ 20 мин.межд.с 20 

мин.час на кл./ 

34 седм.×3.5 ч = 119ч. 

 

 

Здравей ,Валя, 

Изпращам ти график за горния курс. 

Вчера ,Ивелина ми каза ,че е сложила 

7кл.в събота от 8.40 ,тъй като смята,че голямата зала е свободна по това време ..... 
 

 


