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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

ІІІ 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 

Чужд език – английски 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  

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  

   

1. - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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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 Обн. ДВ. бр.94 от 4 декември 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 

2021г. 

2. 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 

чрез различни видове спорт: мини волейбол 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 № 1111/15.08.2016 

г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

3. На основание изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., в сила от учебната 2021 - 2022 г. за 

класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една учебна 

седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 

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

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

4.1.Безопасност на движението по пътищата: 

           На основание Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование и във връзка с изпълнението на & 4 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и на основание на 

Заповед  № РД-09-619 от 31.10.2000 г. на министъра на образованието и науката  учениците 

от първи клас задължително изучават в часа на класния ръководител правилата за движение 

по пътищата, съгласно одобрените учебни програми  за всеки клас – 6 часа.      

Организацията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по 

пътищата се провеждат съгласно изискванията на Заповед № РД-09-773/19.09.2003 г. на 

министъра на образованието и науката и в съответствие с Концепцията  за възпитанието и 

обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското 

училище. 

4.2.Действия на учениците при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на 

първа помощ: 

5. Във връзка с изпълнение на Заповед РД -09-1242/14.08.2009 г на министъра на МОН и 

Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, учениците от I клас задължително изучават в часа на 

класа  действията при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа 

помощ по утвърдените учебни програми. Броят на часовете е 4 часа за учебната 

година.   

 

 ІII. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ:    Определя се със заповед на министъра на 

образованието и науката за всяка учебна година.  

 

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

7 / 08.09.2022 г. 

 


