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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      I а 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Начален етап 

клас/паралелка  

I
a
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Математика 
128 

                            4 

Околен свят 
32 

                            1 

Музика 
64 

                            2 

Изобразително изкуство 
64 

                            2 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
64 

                            2 

Общо за раздел А 
608 

                           19 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

96 

                             3 

Български език и литература 
32 

                             1 

Математика 
32 

                             1 

Изобразително изкуство 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
704 

                          22 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 

Изобразително изкуство 
32 

                           1 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

832 

                            26 



 
ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

I клас    І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в І
а
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в Іа – 9 часа годишно. 
7. При успешно завършване на I клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 

 
 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 

 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      I 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Начален етап 

клас/паралелка  

I
б
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Математика 
128 

                            4 

Околен свят 
32 

                            1 

Музика 
64 

                            2 

Изобразително изкуство 
64 

                            2 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
64 

                            2 

Общо за раздел А 
608 

                           19 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

96 

                             3 

Български език и литература 
32 

                             1 

Математика 
32 

                             1 

Изобразително изкуство 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
704 

                          22 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 

Изобразително изкуство 
32 

                           1 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

832 

                            26 



 
ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

I клас    І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в І
б
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в Іб – 9 часа годишно. 
7. При успешно завършване на I клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 

 
 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 

 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 

 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      I в 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Начален етап 

клас/паралелка  

I
в
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Математика 
128 

                            4 

Околен свят 
32 

                            1 

Музика 
64 

                            2 

Изобразително изкуство 
64 

                            2 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
64 

                            2 

Общо за раздел А 
608 

                           19 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

96 

                             3 

Български език и литература 
32 

                             1 

Математика 
32 

                             1 

Изобразително изкуство 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
704 

                          22 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 

Лечебна физкултура и туризъм 
32 

                           1 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

832 

                            26 



 
II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

I клас    І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 12.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в І
в
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в Ів – 9 часа годишно. 
7. При успешно завършване на I клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 



 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 

 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      II 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Начален етап 

клас/паралелка  

II
а
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Чужд език – Английски език 
64  

                            2 

Математика 
112 

                            3,5 

Околен свят 
32 

                            1 

Музика 
64 

                            2 

Изобразително изкуство 
48 

                            1,5 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
64 

                            2 

Общо за раздел А 
640 

                           20 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

96 

                             3 

Български език и литература 
32 

                             1 

Математика 
32 

                             1 

Изобразително изкуство 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
736 

                          23 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 

Изобразително изкуство 
32 

                           1 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

864 

                            27 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

II клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в ІІ
а
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІІа – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на II клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      II 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Начален етап 

клас/паралелка  

II
б
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Чужд език – Английски език 
64  

                            2 

Математика 
112 

                            3,5 

Околен свят 
32 

                            1 

Музика 
64 

                            2 

Изобразително изкуство 
48 

                            1,5 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
64 

                            2 

Общо за раздел А 
640 

                           20 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

96 

                             3 

Български език и литература 
32 

                             1 

Математика 
32 

                             1 

Изобразително изкуство 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
736 

                          23 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 

Изобразително изкуство 
32 

                           1 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

864 

                            27 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

II клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в ІІ
б
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІІб – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на II клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 



  
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 

 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      III 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Математика 
32 

                           1 

Начален етап 

клас/паралелка  

III
а
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Чужд език – Английски език 
96 

                            3 

Математика 
112 

                            3,5 

Компютърно моделиране 
32 

                             1 

Човекът и обществото 
64 

                            2 

Човекът и природата 
32 

                             1 

Музика 
48 

                            1,5 

Изобразително изкуство 
64 

                            2 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
80 

                            2,5 

Общо за раздел А 
784 

                           24,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

80 

                             2,5 

Български език и литература 
48 

                             1,5 

Математика 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
864 

                          27 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 



 
 

ІII. 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

III клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в ІІІа клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІІІа – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на III клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

992 

                            31 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 

 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      III 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 
 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Изобразително изкуство 
32 

                           1 

Начален етап 

клас/паралелка  

III
б
 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
224 

                            7 

Чужд език – Английски език 
96 

                            3 

Математика 
112 

                            3,5 

Компютърно моделиране 
32 

                             1 

Човекът и обществото 
64 

                            2 

Човекът и природата 
32 

                             1 

Музика 
48 

                            1,5 

Изобразително изкуство 
64 

                            2 

Технологии и предприемачество 
32 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
80 

                            2,5 

Общо за раздел А 
784 

                           24,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

80 

                             2,5 

Български език и литература 
48 

                             1,5 

Математика 
32 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
864 

                          27 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

128 

                           4 



 
 

ІII. 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

III клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 14 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 12.09.2018 г., избра лека атлетика 

за часа за спортни дейности в ІІІб клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІІІб – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на III клас учениците получават удостоверение за завършен 
клас от начален етап, съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗПУО. 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

992 

                            31 
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ГРАД ХАСКОВО 
 

 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      IV 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Математика 
34 

                           1 

Начален етап 

клас/паралелка  

IV
а
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
238 

                            7 

Чужд език – Английски език 
102 

                            3 

Математика 
136 

                            4 

Компютърно моделиране 
34 

                             1 

Човекът и обществото 
34 

                            1 

Човекът и природата 
68 

                             2 

Музика 
51 

                            1,5 

Изобразително изкуство 
51 

                            1,5 

Технологии и предприемачество 
34 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
833 

                           24,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                             2,5 

Български език и литература 
51 

                             1,5 

Математика 
34 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
918 

                          27 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                           4 



 
 

ІII. 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

IV клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра минихандбал 

за часа за спортни дейности в ІVа клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІVа – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на IV клас учениците получават удостоверение за завършен 
начален етап на основно образование, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗПУО. 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1054 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      IV 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   целодневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Математика 
34 

                           1 

Начален етап 

клас/паралелка  

IV
б
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
238 

                            7 

Чужд език – Английски език 
102 

                            3 

Математика 
136 

                            4 

Компютърно моделиране 
34 

                             1 

Човекът и обществото 
34 

                            1 

Човекът и природата 
68 

                             2 

Музика 
51 

                            1,5 

Изобразително изкуство 
51 

                            1,5 

Технологии и предприемачество 
34 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
833 

                           24,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                             2,5 

Български език и литература 
51 

                             1,5 

Математика 
34 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
918 

                          27 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                           4 



 
 

ІII. 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

IV клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра минихандбал 

за часа за спортни дейности в ІVб клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІVб – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на IV клас учениците получават завършен начален етап на 
основно образование, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗПУО. 

 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1054 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     начален 

КЛАС      IV 
в
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Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Математика 
34 

                           1 

Начален етап 

клас/паралелка  

IV
в
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
238 

                            7 

Чужд език – Английски език 
102 

                            3 

Математика 
136 

                            4 

Компютърно моделиране 
34 

                             1 

Човекът и обществото 
34 

                            1 

Човекът и природата 
68 

                             2 

Музика 
51 

                            1,5 

Изобразително изкуство 
51 

                            1,5 

Технологии и предприемачество 
34 

                            1 

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
833 

                           24,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                             2,5 

Български език и литература 
51 

                             1,5 

Математика 
34 

                             1 

Общо за раздел А + раздел Б 
918 

                          27 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                           4 



 
 

ІII. 
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
 - начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 

- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

IV клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра минихандбал 

за часа за спортни дейности в ІVв клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часове по БДП в ІVв – 6 часа годишно. 
7. При успешно завършване на IV клас учениците получават завършен начален етап на 
основно образование, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗПУО. 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1054 

                            31 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      V 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 8/12.09.2018 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 768 от 

12.09.2016 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 

 
Хасково 

2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ      
      за 2019/2020 учебна година 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

V
а
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
170 

                               5 

Чужд език – Английски език 
119 

                            3,5 

Математика 
136 

                              4 

Информационни технологии 
34 

                              1 

История и цивилизации 
68 

                              2 

География и икономика 
51 

                            1,5 

Човекът и природата 
85 

                             2,5 

Музика 
68 

                               2 

Изобразително изкуство 
68 

                               2 

Технологии и предприемачество 
51 

                            1,5  

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
935 

                           27,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                              2,5 

Български език и литература 
34 

                               1 

Математика 
51 

                               1,5 

Общо за раздел А + раздел Б 
1020 

                               30 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1156 

                              34 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 

- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

V клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 12.09.2018 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в V
 а
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за V а клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в V клас се удостоверява с ученическа книжка, съгласно чл. 128, 
ал.2 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      V 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

V
б
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
170 

                               5 

Чужд език – Английски език 
119 

                            3,5 

Математика 
136 

                              4 

Информационни технологии 
34 

                              1 

История и цивилизации 
68 

                              2 

География и икономика 
51 

                            1,5 

Човекът и природата 
85 

                             2,5 

Музика 
68 

                               2 

Изобразително изкуство 
68 

                               2 

Технологии и предприемачество 
51 

                            1,5  

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
935 

                           27,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                            2,5 

Български език и литература 
34 

                                1 

Математика 
51 

                                1,5 

Общо за раздел А + раздел Б 
1020 

                             30 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1156 

                              34 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 

- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

V клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в V
 б
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за V б клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в V клас се удостоверява с ученическа книжка, съгласно чл. 128, 
ал.2 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 
 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 
 

 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      VI 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
Хасково 

2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ       
     за 2019/2020 учебна година 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

VI
а
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
170 

                               5 

Чужд език – Английски език 
119 

                            3,5 

Математика 
136 

                              4 

Информационни технологии 
34 

                              1 

История и цивилизации 
68 

                              2 

География и икономика 
51 

                            1,5 

Човекът и природата 
85 

                             2,5 

Музика 
68 

                               2 

Изобразително изкуство 
68 

                               2 

Технологии и предприемачество 
51 

                            1,5  

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
935 

                           27,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                            2,5 

Български език и литература 
34 

                              1 

Математика 
51 

                              1,5 

Общо за раздел А + раздел Б 
1020 

                             30 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1156 

                              34 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 

- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

VI клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в VI
 а
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за VI а клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в VI клас се удостоверява с ученическа книжка, съгласно чл. 128, 
ал.2 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      VI 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

VI
б
 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
170 

                               5 

Чужд език – Английски език 
119 

                            3,5 

Математика 
136 

                              4 

Информационни технологии 
34 

                              1 

История и цивилизации 
68 

                              2 

География и икономика 
51 

                            1,5 

Човекът и природата 
85 

                             2,5 

Музика 
68 

                               2 

Изобразително изкуство 
68 

                               2 

Технологии и предприемачество 
51 

                            1,5  

Физическо възпитание и спорт 
85 

                            2,5 

Общо за раздел А 
935 

                           27,5 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

85 

                            2,5 

Български език и литература 
34 

                                1 

Математика 
51 

                                1,5 

Общо за раздел А + раздел Б 
1020 

                             30 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

136 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1156 

                              34 



ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
1. График на учебния процес: 

- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

VI клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 16 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в VI
 б
 клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за VI б клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в VI клас се удостоверява с ученическа книжка, съгласно чл. 128, 
ал.2 от ЗПУО. 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 

САШКА БАКШИШЕВА 
ДИРЕКТОР НА ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ” 
ГРАД ХАСКОВО 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 

ЯНИЦА ДИНКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      VII 
а
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 
 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

VII
а
 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
180 

                               5 

Чужд език – Английски език 
108 

                               3 

Математика 
144 

                              4 

Информационни технологии 
36 

                              1 

История и цивилизации 
72 

                              2 

География и икономика 
72 

                              2 

Биология и здравно образование 
72 

                              2 

Физика и астрономия 
54 

                             1,5 

Химия и опазване на околната 

среда 

54 

                              1,5 

Музика 
54 

                               1,5 

Изобразително изкуство 
54 

                               1,5 

Технологии и предприемачество 
36 

                               1  

Физическо възпитание и спорт 
72 

                               2 

Общо за раздел А 
1008 

                              28 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

108 

                              3 

Български език и литература 
36 

                               1 

Математика 
72 

                               2 

Общо за раздел А + раздел Б 
1116 

                             31 



Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

144 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1260 

                              35 

 
ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

VII клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 18 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в VII а клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за VIIа клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в VII клас се удостоверява със свидетелство за основно 
образование, съгласно чл. 130, ал.1 от ЗПУО.  



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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УТВЪРЖДАВАМ: 
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ПРИ ОУ ”Л. КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
 

 
 
 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  
 
 
 

СТЕПЕН    основна 

ЕТАП     прогимназиален 

КЛАС      VII 
б
 

УЧЕБНА ГОДИНА    2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА УЧЕБНИЯ ДЕН   полудневна 

 
 
 
 
Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл.14, чл, 16, чл. 17 и Приложение 

№1 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет е на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол № 10/11.09.2019 г. съгласно чл. 263, ал.1, т.3 от ЗПУО и е утвърден със заповед № 992 от 

12.09.2019 г. на директора съгласно чл. 94, ал. 4 от ЗПУО. 

 

 
 
 

Хасково 
2019 година 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗДЕЛИ, 
     БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ 
     за 2019/2020 учебна година 
 
 

Прогимназиален етап 

клас/паралелка  

VII
б
 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Брой часове – 

годишен/седмичен 

Български език и литература 
180 

                               5 

Чужд език – Английски език 
108 

                               3 

Математика 
144 

                              4 

Информационни технологии 
36 

                              1 

История и цивилизации 
72 

                              2 

География и икономика 
72 

                              2 

Биология и здравно образование 
72 

                             2 

Физика и астрономия 
54 

                             1,5 

Химия и опазване на околната 

среда 

54 

                              1,5 

Музика 
54 

                               1,5 

Изобразително изкуство 
54 

                               1,5 

Технологии и предприемачество 
36 

                               1  

Физическо възпитание и спорт 
72 

                               2 

Общо за раздел А 
1008 

                              28 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ годишен брой часове за 

раздел Б 

108 

                              3 

Български език и литература 
36 

                               1 

Математика 
72 

                               2 

Общо за раздел А + раздел Б 
1116 

                             31 



Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален годишен брой часове 

за раздел В 

144 

                              4 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

1260 

                              35 

 
ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. График на учебния процес: 
- начало на учебната година - съгласно чл.101, ал.3 от ЗПУО; 
- продължителност на учебните срокове - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.4, ал.1 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.4, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организацията на дейностите в УО: 

VII клас   І   срок – 18 учебни седмици 
     ІІ  срок – 18 учебни седмици 
- ваканции - съгласно чл.101, ал.5 от ЗПУО; чл.14 от Наредба №10/01.09.2016 г. за 
организацията на дейностите в УО, със заповед на Министъра на образованието и 

науката за конкретната учебна година.  

- неучебни дни - съгласно чл.105, ал.1 от ЗПУО със заповед на Министъра на 
образованието и науката за конкретната учебна година, чл.105 ал.2 от ЗПУО, чл. 105 

ал.3 от ЗПУО със заповед на кмета на общината за конкретната учебна година и чл. 

105 ал.4 от ЗПУО със заповед на директора по решение на педагогическия съвет. 

2. Групи ученици за учебните часове по раздел В се формират при заявено желание на 
учениците и техните родители и според възможностите на училището. 

3. За всяка учебна седмица учебният план включва по един учебен час за организиране 
и провеждане на спортни дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на 

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

На основание чл. 28, ал.1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното 

образование Педагогическият съвет, на свое заседание от 11.09.2019 г., избра хандбал за 

часа за спортни дейности в VII б клас. 

4. Всяка учебна седмица включва по един учебен час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. 

5. Часовете по БДП за VIIб клас са 5 часа годишно. 
6. Чуждият език, определен за изучаване в раздел А, в първия от класовете на степента, от 
който започва изучаването му, не се променя за същата паралелка в следващите класове от 

степента, съгл. чл. 14, ал. 4 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

7. Завършено обучение в VII клас се удостоверява със свидетелство за основно 
образование, съгласно чл. 130, ал.1 от ЗПУО.  

 


