
ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – С. НОВО СЕЛО,ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

п.к 4221 с. Ново село,ул.15-та, № 22,Телефон:03147/2224, GSM:0888/917730,е- mail:oy_novoselo@abv.bg 

 
ЗАПОВЕД 

 
№  РД-10-596 /  11.09.2017 г. 

  

На основание   Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмичните разписания на учебните занятия и  във връзка с 259, ал. 1 от ЗПУО 

УТВЪРЖДАВАМ: 

     Седмично разписание на учебните занятия  І – VІІ клас през първи учебен срок на 

учебната 2017/ 2018 г. в  ОУ „ Христо Смирненски „ – с. Ново село, общ. Стамболийски 

     Седмичното разписание се спазва стриктно. Промени в седмичното разписание се допускат 

само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото 

утвърждаване.   

 

     Класните ръководители се задължават да запознаят учениците в паралелките с утвърденото 

седмично разписание. 

     Копие на седмичното разписание да бъде поставено на информационното табло на 

училището.  

 

     Като длъжностно лице, отговарящо за представяне в Регионалната здравна инспекция на 

утвърденото седмично разписание, получаване на протокола за извършената оценка и 

представянето му на директора определям Красимира Маркова на длъжност – ст. учител 

прогимназиален етап. 

 

    Срок за представяне на седмичното разписание в РЗИ –  по график. 

 

    Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис 

за сведение и изпълнение. Да се  вписват  в дневника на класа дневното разписание на 

учебните часове и фамилиите на учителите, които преподават в тях. 

 

 ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1.  Стойка Бенчева Ст. учител, нач. етап  

2.  Елена Николова Ст. учител, нач. етап  

3.  Иванка Стоянова Ст . учител, нач. етап  

4.  Иванка Папазова Учител в нач. етап /ЦДО/  

5.  Красимир Григоров Учител прог. етап  

6.  Стоян Червенков Учител прог.етап  

7.  Мариана Барзева Учител прог. Етап  

8.  Красимира Маркова Учител прог. етап  

9.  Марияна Ставрева Учител прог. етап  

10.  Филип Кабакян Учител прог. етап  

 

 

 

Директор :…………….. 

                     / В. Лазарова/ 

 

 

 

mailto:oy_novoselo@abv.bg


 

 

 
ОУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – С. НОВО СЕЛО,ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ,ОБЛ.ПЛОВДИВ 

п.к 4221 с. Ново село,ул.15-та, № 22,Телефон:03147/2224, GSM:0888/917730,е- mail:oy_novoselo@abv.bg 

 
ЗАПОВЕД 

 
№  РД-10- 255/  30.01.2017г. 

  

На основание   Наредба №10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмичните разписания на учебните занятия и  във връзка с 259, ал. 1 от ЗПУО 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Седмично разписание на учебните занятия  І – VІІІ клас през втори учебен срок на 

учебната 2016/ 2017г. в  ОУ „ Христо Смирненски „ – с. Ново село, общ. Стамболийски 

Седмичното разписание се спазва стриктно. Промени в седмичното разписание се допускат 

само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото 

утвърждаване.   

Класните ръководители се задължават да запознаят учениците в паралелките с утвърденото 

седмично разписание. 

Копие на седмичното разписание да бъде поставено на информационното табло на 

училището.  

 

Като длъжностно лице, отговарящо за представяне в Регионалната здравна инспекция на 

утвърденото седмично разписание, получаване на протокола за извършената оценка и 

представянето му на директора определям Цветана Станинска на длъжност – учител 

прогимназиален етап. 

 

Срок за представяне на седмичното разписание в РЗИ –  по график. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис 

за сведение и изпълнение. Да се  вписват  в дневника на класа дневното разписание на 

учебните часове и фамилиите на учителите, които преподават в тях. 

 

 ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  

Подпис на 

лицето 

1.  Величка Игнатова Нач. учител  

2.  Стойка Бенчева Нач. Учител  

3.  Елена Николова Нач. Учител  

4.  Иванка Стоянова Нач. Учител  

5.  Иванка Папазова учител в нач. Етап /ПИГ/  

6.  Красимир Григоров Учител прог. етап  

7.  Стоян Червенков Учител прог.етап  

8.  Йорданка Натинова Учител прог. Етап  

9.  Мариана Барзева Учител прог. Етап  

10.  Нина Пецанова Учител прог. етап  

11.  Цветана Станинска Учител прог. етап  

12.  Марияна Ставрева Учител прог. етап  

13.  Филип Кабакян Учител прог. етап  

14.  Мария Шошева Учител нач. етап  

15.  Явор Тодоров Учител прог. етап  

 

mailto:oy_novoselo@abv.bg


Директор :…………….. 

                     / В. Лазарова/ 


