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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1. Музика 1 32 

2. Български език 1 32 

3. Английски език 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4               128 

1.Математика                 1                  32 

2.Музикален инструмент                  1    32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

25 800 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.99, ал.7, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Музика, класът може да се дели на  групи при финансова възможност на 

училището. Ще се провежда всяка седмица по 1 час музика и допълнителна подготовка на 

група-музикален инструмент. 
3.Редът и условията за прием на учениците в паралелката за изучаване на музика и музикален 

инструмент за първи клас се определя със Заповед на директора, по решение на ПС. 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 9 часа в първи клас 
7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1. Хореография 1 32 

2. Английски език 1 32 

3. Български език и литература 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел  В                4             128 

1.Хореография                1 32 
 

2.Математика                1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 24 768 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 

2.На основание чл.75, чл.76, ал. 3 , чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Хореография, класът може да се дели на 2 групи при финансова възможност на 

училището. Часът по хореография се провежда от учител по хореография и корепетитор. 
3.Редът и условията за прием на учениците в паралелката за изучаване на хореография за 

първи клас се определя със Заповед на директора, по решение на ПС. 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 9 часа в първи клас 
7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 





 

стр. 8 

 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

І клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1. Изобразително изкуство 1 32 

2. Английски език 1 32 

3. Български език и литература 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

1.Математика               1 32 

2. Изобразително изкуство                1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 24 768 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 
**Вписва се действителният общ брой часове
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.75, ал.2, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по изобразително изкуство, класът може да се дели на 2 групи при финансова 

възможност на училището.  

 3.Редът и условията за прием на учениците в паралелката за изучаване на изобразително 

изкуство за първи клас се определя със Заповед на директора, по решение на ПС. 

4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 
5.Всяка учебна седмица включва и по един час „час на класа” съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14 ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план. 
6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 9 часа в първи клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

II клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Музика 1 32 

2. Музикален инструмент 1 32 

3. Български език и литература 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове в раздел В                4 128 

1. Интерграфичен графичен дизайн                 1 32 

2. Математика                 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

25 800 

 
*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 

2.На основание чл.99, ал. 7, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Музика и музикален инструмент, класът може да се дели на 2 групи при 

финансова възможност на училището. Ще се провежда всяка седмица по 1 час музика и 

индивидуален или групов час(до 8 ученика)-музикален инструмент. 

 3.Избираемата подготовка по Музика и музикален инструмент се определя от подаденото 

заявено желание на родителя на ученика 

4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 
5.Всяка учебна седмица включва и по един час „час на класа” съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14 ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план. 
6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа във втори клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 Начален етап 

IІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Хореография 2 64 

2.Български език и литература 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В                4              128 

 1. Интерграфичен дизайн                 1                32 

 2. Математика                  1                32 

 3. Хореография 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

26 832 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  

**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 

2.На основание чл.75, чл.76, ал. 3 , чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Хореография, класът може да се дели на 2 групи при финансова възможност на 

училището. Часът по хореография се провежда от учител по хореография и корепетитор. 
3.Избираемата подготовка по хореография се определя от подаденото заявено желание на 

родителя на ученика. 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08.2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа във втори клас 
7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 

 





 

стр. 8 

 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
 Начален етап 

IІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Изобразително изкуство 2 64 

2.Български език и литература 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В                 4 128 

 1.Интерграфичен графичен дизайн                 1 32 

 2.Математика                 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

26   832 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  

**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 

2.На основание чл.75, ал.2, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по изобразително изкуство, класът може да се дели на 2 групи при финансова 

възможност на училището.  
3.Избираемата подготовка по изобразително изкуство се определя от подаденото заявено 

желание на родителя на ученика 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа във втори клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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 Начален етап 

IІІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 
24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

 

1. Музика 1 32 

2. Музикален инструмент 1 32 

3.Български език и литература 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

максимален брой часове за раздел В 4 128 
 

 1.Български език и литература 0,5 16 

 2.Народен хор 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

28,5             912 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  

**Вписва се действителният общ брой часове.
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.99, ал. 7, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Музика и музикален инструмент, класът може да се дели на 2 групи при 

финансова възможност на училището. Ще се провежда всяка седмица по 1 час музика и 

индивидуален или групов час(до 8 ученика)-музикален инструмент. 
 3.Избираемата подготовка по Музика и музикален инструмент се определя от подаденото 

заявено желание на родителя на ученика 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в трети клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 

 





стр. 5 

 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 Начален етап 

IІІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 
24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5           80 
 

1.Хореография 2           64 

2.Български език и литература 0,5           16 

Общо за раздел А + раздел Б 
27         864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

 1.Хореография 1 32 

 2.Български език и литература 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

28,5 912 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 
**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.75, ал.2, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по изобразително изкуство, класът може да се дели на 2 групи при финансова 

възможност на училището.  

3.Избираемата подготовка по изобразително изкуство се определя от подаденото заявено 

желание на родителя на ученика 

4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 
5.Всяка учебна седмица включва и по един час „час на класа” съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14 ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план. 
6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в трети клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
 Начален етап 

IІІ клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 
24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

 

1.Изобразително изкуство 2               64 

2. Български език и литература 0,5               16 

Общо за раздел А + раздел Б 
27              864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 
 

1.Изобразително изкуство 2 64 

 2.Български език и литература 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

29,5 944 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  

**Вписва се действителният общ брой часове. 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 

2.На основание чл.75, ал.2, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по изобразително изкуство, класът може да се дели на 2 групи при финансова 

възможност на училището.  
3.Избираемата подготовка по изобразително изкуство се определя от подаденото заявено 

желание на родителя на ученика 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в трети клас 
7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 
 

  1. Музика 1 34 

2. Музикален инструмент 1 34 

3. Български език и литература  0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 
 

 1.Народен хор 1 34 

 2.Математика 1 34 

 3. Български език и литература               0,5                17 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

29,5 1003 
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.99, ал. 7, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Музика и музикален инструмент, класът може да се дели на 2 групи при 

финансова възможност на училището. Ще се провежда всяка седмица по 1 час музика и 

индивидуален или групов час(до 8 ученика)-музикален инструмент. 
 3.Избираемата подготовка по Музика и музикален инструмент се определя от подаденото 

заявено желание на родителя на ученика 
4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

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

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

6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в четвърти клас 
7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН  БРОЙ 

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5            85 
 

1. Хореография 2           68 

 2. Български език и литература 0,5            17 

Общо за раздел А + раздел Б 
27             918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

максимален брой часове за раздел В                4              136 

 

 1.Хореография                1                34 

 2.Математика                1                34 

 3.Български език и литература               0,5                17 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

29,5    

1003 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.75, чл.76, ал. 3 , чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по Хореография, класът може да се дели на 2 групи при финансова възможност на 

училището. Часът по хореография се провежда от учител по хореография и корепетитор. 

3.Избираемата подготовка по хореография се определя от подаденото заявено желание на 

родителя на ученика 

4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 
5.Всяка учебна седмица включва и по един час „час на класа” съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14 ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план. 
6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в четвърти клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите. 
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I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ 

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 
Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен брой 

учебни 

часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Изобразително изкуство 2 64 

2. Български език и литература 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

максимален брой часове за раздел В 4 136 

 1.Изобразително изкуство 2 68 

 2.Математика              1 34 

 3. Български език и литература 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В** 

30,5 1037 

 
*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  

**Вписва се действителният общ брой часове.
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II.ОБЯСНИТЕЛНИ 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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към същата Наредба. 
2.На основание чл.75, ал.2, чл.100 ал.1 от ЗПУО и чл.8, ал1, от Наредба 4/30.11 2015г за 

учебния план и Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование раздел IV, чл.92, ал.1 за делене на групи в часовете за избираема 

подготовка по изобразително изкуство, класът може да се дели на 2 групи при финансова 

възможност на училището.  

3.Избираемата подготовка по изобразително изкуство се определя от подаденото заявено 

желание на родителя на ученика 

4.Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт- ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека атлетика, 

съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 /30.11.2015г. за учебния 

план Заповед № РД-09-1011 от 15.08 2016г.на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 
5.Всяка учебна седмица включва и по един час „час на класа” съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14 ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план. 
6.Учебните часове по БДП се вземат в Час на класа, съответно: 6 часа в четвърти клас 

7.Факултативните учебни часове до 4 часа седмично, могат да се променят в зависимост от 

бюджета на училището и желанието на родителите.
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