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       Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 
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mailto:d.lungalov@abv.bg


стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІІІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
I-ви 

срок 

II-ри 

срок 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 7 224 

 

Чужд език – Английски език 
3 3 96 

Математика 
3 4 112 

 

Компютърно моделиране 
1 1 32 

Човекът и обществото 
2 2 64 

 

Човекът и природата 1 1 32 

Музика 
2 1 48 

 

Изобразително изкуство 
2 2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 3 80 

 

Общо за раздел А 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1.   

2.   

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 992 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. Обн. 

ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., за учебния план и Рамковия учебен план за основната степен на 

образование съгласно Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредбата. 

2. Организацията на учебният ден е целодневна и включва провеждането на учебни часове 

по училищният учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и занимания по интереси в сборна група (I-IV клас) за целодневна 

организация на учебния ден.  

3. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания 

по интереси се организират в учебни часове и се разпределят дневно, както следва: 

самоподготовка – 2 учебни часа, организиран отдих и физическа активност – 2 учебни 

часа и дейности по интереси – 2 учебни часа, съгласно приетата на педагогическия съвет и 

утвърдената от директора Годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебният ден и Раздел III от Наредба № 10 /01.09.2016 г.  за организация на дейностите в 

училищното образование.  

4. На основание Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката и във връзка с изпълнението на § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

движението по пътищата, учениците от І-VІІ клас задължително изучават в часа на класа 

правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 

5. Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица в края на 

учебните занятия, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, 

екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата. 

6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 

a. Обучението по БДП в IIІ клас се осъществява в рамките на 6 часа, които са част от общия 

брой часове, предвидени за часа на класа. 

b. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт от 

задължителната подготовка, се включва и по един учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика, съгласно 

чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 Обн. ДВ. бр.94 от 

4.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.  за учебния план, т. ІІ от Заповед № РД 

09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на обучение за учебния час по спортни дейности и решение на ПС, 
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c. Обучение в ИУЧ и ФУЧ – желанието за обучение в ИУЧ и ФУЧ в извънкласните и 

извънучилищните дейности за следващата учебна година се декларира от 

родителя/настойника на ученика със заявление до директора на училището, подписано от 

родителя. Заявленията се подават преди постъпването на ученика в училището. На 

учениците се осигурява обучение по ИУЧ по учебни предмети от раздел А на Учебния 

план, а по ФУЧ – в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището 

в съответствие с броя на часовете, определен в раздел В на Учебния план.  

d. Групите по ИУЧ и ФУЧ се формират при условията на наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

e. За учебната 2022/2023 г. за учениците от ІII клас не се разпределят часове от  раздел В 

„Факултативни часове“ на училищния учебен план. 

7. График на учебното време – на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование графикът на учебното време се определя със заповед на 

министъра на образованието и науката преди началото на всяка учебна година. 
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