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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№ 10 от 05.09.2022 г. и влиза в сила от 15. 09. 2022 г. 

       

Училищният учебен план е утвърден със заповед № 220/07.09.2022 г. на директора на 

училището. 
 

 

 



 
І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09. 
 
І срок – 18 учебни седмици   ІІ срок – 18 учебни седмици                                

                 ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
  
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график. 

  
ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ, изготвено въз основа на рамков учебен план за профилирано 

образование с разширено изучаване на чужд език. 
 
Гимназиален етап 

 2022/2023 
Клас VIII 
Учебни седмици 36 

Раздел А - задължителни учебни часове 

 Учeбни предмети  

 Български език и литература 144 
4 

 Английски език - І чужд език 432 
12 

 Математика 108 
3 

 Информационни технологии 36 
1 

 История и цивилизации 72 
2 

 География и икономика 36 
1 

 Философия 36 
1 

 Биология и здравно образование 
 

54 
1,5 

 Физика и астрономия 54 
1,5 

 Химия и опазване на околната среда 36 
1 

 Музика 18 
0,5 

 Изобразително изкуство 18 
0,5 

 Физическо възпитание и спорт 72 
2 

 Общо за раздел А 1116 
31 

 Раздел Б - избираеми учебни часове 36 
1 

 II ЧЕ – НЕ, ИЕ 36 
1 

 Общо за раздел А + раздел Б 1152 
32 

Раздел В - факултативни учебни часове 

 II ЧЕ – НЕ, ИЕ 144 
4 

 Маскимален годишен брой часове за раздел В 144 

4 

 Общо за раздел А + раздел Б +раздел В 1296 
36 

 Допълнителен час физическо възпитание и спорт 36/1 

 Допълнителен час Съвет – Час на класа 36/1 



 

 
ІІІ.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, изменена и допълнена август 2020 г.  и Приложение № 5, чл. 12. ал. 2, т. 5 към същата 

Наредба.  

2. Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2022/2023 година, 

които следва да завършат  XII клас през учебната 2026/2027 година. 

3. Организация на обучението. 
3.1. Избираемите учебни часове – 36 /1/часа, са разпределени по учебни предмети, както 

следва:II Чужд език – Немски език, Испански език. 
3.2. Факултативните учебни часове – 144 /3/ часа са разпределени за часове IIЧЕ /Немски 

език или Испански език/. 
 
4. Освен задължителните часове, е включен и допълнителен учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни 

дейности на открито – туризъм, волейбол и баскетбол, съгласно: 
● чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

● чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта; 

● заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката и писмо на 

МОН с изх. № 9105-276/14.09.2016 г. 

 

5. Часовете по БДП са заложени съгласно изискването на  Заповед №РД 09 – 2684 / 20.09.2018 

г. на Министъра на образованието и науката  и съответните приложения. Учениците 

задължително изучават 4 часа в часа на класа Правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас. 

 

6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа (Съвет на класа) съгласно чл. 92, ал. 1 

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

 

7. Паралелката с профилирано образование с разширено изучаване на чужд език – 

Английски език и с избираеми учебни часове по II Чужд език – Немски език, Испански език, се 

разкрива от VIII клас, след подадени заявления от родителите до 16 юни 2022 год. и с решение 

на Педагогическия съвет от 24.06.2022 г.  
 

 

 


