
 

      СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ПЛЕВЕН  
 

   Директор 064/824894; Зам.-директор УД 064/824229; Зам.-директор СД 064/822952; 

  гр. Плевен, ул.„Ген. Владимир Вазов“ № 1, www.supleven.bg,  е-mail: supleven@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ РД –17-  804/ 30.08.2022 г. 

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

(обн. Д,. бр. 79 от 13 октомври 2015г., в сила от 1 август 2016 г.),    чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти (обн. ДВ. бр. 61 от 02.08.2019 г. в сила от 02.08.2019 г.),  чл. 30, ал. 1 

и 3, чл.33 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование от 01.09.2016 г. и решение на Педагогически съвет № 14 от 30.08.2022 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

През учебната 2022/2023 година обучението на учениците от СУ „Георги 

Бенковски“ – Плевен да се осъществява чрез: 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, съгласно чл. 33 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

Обучението е присъствено, провежда се от 8.00 до 17.15 ч. в учебни дни през 

работната седмица.  

Редът и условията за приемане и обучение на учениците в дневна форма се 

извършват съгласно разпоредбите на чл. 98, чл. 99, чл. 100 и чл. 108 от ЗПУО и ПДУ.  

За обучението на учениците се прилага училищен учебен план, разработен на 

основание на Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и заповед № РД 09-

1055/04.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на типов 

учебен план за специализирана подготовка в спортните училища – прогимназиален етап и 

Рамков учебен план за общо и професионално образование в спортните училища – 

Приложение № 10 към чл. 12, ал. 2 т. 10 от Наредбата, рамкова програма В – вариант В8 и 

Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Помощник-треньор“ и Типов учебен план утвърден със Заповед № РД 09-4555/31.08.2017 

г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед РД-09-2882/04.04.2022 

година. 

Формите на обучение се публикуват на интернет страницата на училището и се 

актуализират ежегодно. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите  лица за сведение 

и изпълнение. 

Контрол по изпълнението и ще осъществявам лично. 

 

МАРИЯНА КОСТОВА 

Директор на СУ „Георги Бенковски” – Плевен  

http://www.supleven.bg/

