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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 

7/02.09.2019г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 5/ 

03.09.2019г. и е утвърден със заповед на директора № РД 07-1422/03.09.2019г. 

 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vа клас 

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

I.                  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

№ 
Учебни предмети 

Прогимназиален етап 

 5а клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен срок 
II учебен 

срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 16 34 

1 2 3 4 5 

I.Раздел А – задължителни учебни часове 

1. Български език и литература 5 5 170 

2. Английски език 3,5 3,5 119 

3. Математика 4 4 136 

4. Информационни технологии 1 1 34 

5. История и цивилизация 2 2 68 

6. География и икономика 1,5 1,5 51 

7. Човекът и природата 2,5 2,5 85 

8. Музика 2 2 68 

9. Изобразително изкуство 2 2 68 

10. Технологии и предприемачество 1,5 1,5 51 

11. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 27,5 27,5 935 

II.Раздел Б – избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 1 1 34 

2. Математика 1,5 1,5 51 

 Общо за раздел Б 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А + Б 30 30 1020 

III.Раздел В – факултативни учебни часове 

1. Математика 1 1 34 

….     

 Общо за раздел В 1 1 34 



 Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 31 31 1054 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на  

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни  
Дейности - баскетбол 

1 1 34 

 2. Час на класа 1 1 34 

IІ. 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 30.11.2015г. 

за учебния план и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -баскетбол  

/изписва се избраната дейност/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  по време на учебната 

година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат 

в ОУ „Черноризец Храбър“-Варна /посочва се място на провеждане/, извън останалите 

учебните часове 

3. 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. Часът на класа се включва в 

седмичното разписание на училището, провежда се веднъж седмично. Часът на класа 

се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, 

съгласно член16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни часове 

от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните 

предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е 

задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез 

попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – късно 

до 14.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от  Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 

план. 

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ „Черноризец Храбър“, град Варна, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 

 

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 

7/02.09.2019г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 5/ 

03.09.2019г. и е утвърден със заповед на директора № РД 07-1422/03.09.2019г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vб клас 

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

I.                  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

№ 
Учебни предмети 

Прогимназиален етап 

 5б клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен срок 
II учебен 

срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 16 34 

1 2 3 4 5 

I.Раздел А – задължителни учебни часове 

1. Български език и литература 5 5 170 

2. Английски език 3,5 3,5 119 

3. Математика 4 4 136 

4. Информационни технологии 1 1 34 

5. История и цивилизация 2 2 68 

6. География и икономика 1,5 1,5 51 

7. Човекът и природата 2,5 2,5 85 

8. Музика 2 2 68 

9. Изобразително изкуство 2 2 68 

10. Технологии и предприемачество 1,5 1,5 51 

11. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 27,5 27,5 935 

II.Раздел Б – избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 0,5 0,5 17 

2. Английски език 1 1 34 

3. Математика 1 1 34 

 Общо за раздел Б 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А + Б 30 30 1020 

III.Раздел В – факултативни учебни часове 

1. Английски език 1 1 34 

….     



 Общо за раздел В 1 1 34 

 Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 31 31 1054 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на  

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни  
Дейности - баскетбол 

1 1 34 

 2. Час на класа 1 1 34 

IІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

8. 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 чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба. 

9. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -баскетбол  

/изписва се избраната дейност/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  по време на учебната 

година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат 

в ОУ „Черноризец Храбър“-Варна /посочва се място на провеждане/, извън останалите 

учебните часове 

10. 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. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на училището, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание 

и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

11. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

12. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на 

учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен 

план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено 

чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – 

късно до 14.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от  Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план. 

 

13. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ „Черноризец Храбър“, град Варна, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 

 

14. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 

3 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 

7/02.09.2019г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 5/ 

03.09.2019г. и е утвърден със заповед на директора № РД 07-1422/03.09.2019г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vв клас 

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

I.                  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

№ 
Учебни предмети 

Прогимназиален етап 

 5в клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен срок 
II учебен 

срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 16 34 

1 2 3 4 5 

I.Раздел А – задължителни учебни часове 

1. Български език и литература 5 5 170 

2. Английски език 3,5 3,5 119 

3. Математика 4 4 136 

4. Информационни технологии 1 1 34 

5. История и цивилизация 2 2 68 

6. География и икономика 1,5 1,5 51 

7. Човекът и природата 2,5 2,5 85 

8. Музика 2 2 68 

9. Изобразително изкуство 2 2 68 

10. Технологии и предприемачество 1,5 1,5 51 

11. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 27,5 27,5 935 

II.Раздел Б – избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 1 1 34 

2. Математика 1 1 34 

3. Информационни технологии 0,5 0,5 17 

 Общо за раздел Б 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А + Б 30 30 1020 

III.Раздел В – факултативни учебни часове 

1. Информационни технологии 1 1 34 

….     

 Общо за раздел В 1 1 34 



 Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 31 31 1054 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на  

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни  
Дейности - баскетбол 

1 1 34 

 2. Час на класа 1 1 34 

 

IІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

15. 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 чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба. 

16. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -

баскетбол  /изписва се избраната дейност/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 

0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  

по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час 

седмично се провеждат в ОУ „Черноризец Храбър“-Варна /посочва се място на 

провеждане/, извън останалите учебните часове 

17. 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. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на училището, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание 

и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

18. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

19. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на 

учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен 

план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено 

чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най – 

късно до 14.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от  Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план. 

 

20. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ „Черноризец Храбър“, град Варна, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 

 

21. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 

3 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план. 


