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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2149/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Іа 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

Іа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Математика 4 4 128 

3 Родинознание 1 1 32 

4 Музика 2 2 64 

5 Изобразително изкуство 2 2 64 

6 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

7 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 19 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 22 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове 
1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 23 736 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2150/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Іб 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

Іб клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Математика 4 4 128 

3 Родинознание 1 1 32 

4 Музика 2 2 64 

5 Изобразително изкуство 2 2 64 

6 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

7 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 19 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 22 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове 
1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 23 736 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2151/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Ів 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

Ів клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Математика 4 4 128 

3 Родинознание 1 1 32 

4 Музика 2 2 64 

5 Изобразително изкуство 2 2 64 

6 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

7 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 19 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 22 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове 
1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 23 736 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 



 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

за ІІа клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2152/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ІІа 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 2 2 64 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Родинознание 1 1 32 

5 Музика 2 2 64 

6 Изобразително изкуство 1,5 1,5 48 

7 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

8 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 20 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 23 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Математика 1 1 32 

2 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 25 800 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2153/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ІІб 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІб клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 2 2 64 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Родинознание 1 1 32 

5 Музика 2 2 64 

6 Изобразително изкуство 1,5 1,5 48 

7 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

8 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 20 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 23 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Математика 1 1 32 

2 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 25 800 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2154/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ІІв 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІв клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 2 2 64 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Родинознание 1 1 32 

5 Музика 2 2 64 

6 Изобразително изкуство 1,5 1,5 48 

7 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

8 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 20 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 23 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Математика 1 1 32 

2 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 25 800 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

за ІІг клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2155/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ІІг 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІг клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 2 2 64 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Родинознание 1 1 32 

5 Музика 2 2 64 

6 Изобразително изкуство 1,5 1,5 48 

7 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

8 Физическо възпитание и спорт 2 2 64 

 Общо за раздел А 20 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 2 2 64 

2 Математика 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б 23 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Математика 1 1 32 

2 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 25 800 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 

 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

за ІІІа клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2156/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІІІа клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІІа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 3 3 96 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Компютърно моделиране 1 1 32 

5 Човекът и обществото 2 2 64 

6 Човекът и природата 1 1 32 

7 Музика 1,5 1,5 48 

8 Изобразително изкуство 2 2 64 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 80 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 32 

2 Математика 1 1 32 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 16 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 896 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2157/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІІІб клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІІб клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 3 3 96 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Компютърно моделиране 1 1 32 

5 Човекът и обществото 2 2 64 

6 Човекът и природата 1 1 32 

7 Музика 1,5 1,5 48 

8 Изобразително изкуство 2 2 64 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 80 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 32 

2 Математика 1 1 32 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 16 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 896 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  
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ГР. АКСАКОВО 
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                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
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за ІІІв клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2158/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІІІв клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІІІв клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 14 32* 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 224 

2 Чужд език – английски език 3 3 96 

3 Математика 3,5 3,5 112 

4 Компютърно моделиране 1 1 32 

5 Човекът и обществото 2 2 64 

6 Човекът и природата 1 1 32 

7 Музика 1,5 1,5 48 

8 Изобразително изкуство 2 2 64 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 32 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 80 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 784 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 32 

2 Математика 1 1 32 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 16 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 864 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 32 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 896 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 32 

2. Час на класа 1 1 32 

 

Забележка: 1* - учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 

използват за проектни и творчески дейности 



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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 



 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

за ІVа клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2159/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІVа клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІVа 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 238 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 4 4 136 

4 Компютърно моделиране 1 1 34 

5 Човекът и обществото 1 1 34 

6 Човекът и природата 2 2 68 

7 Музика 1,5 1,5 51 

8 Изобразително изкуство 1,5 1,5 51 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 34 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1,5 1,5 51 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 34 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 952 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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НАЧАЛЕН EТАП 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2160/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІVб клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІVб 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 238 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 4 4 136 

4 Компютърно моделиране 1 1 34 

5 Човекът и обществото 1 1 34 

6 Човекът и природата 2 2 68 

7 Музика 1,5 1,5 51 

8 Изобразително изкуство 1,5 1,5 51 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 34 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1,5 1,5 51 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 34 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 952 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
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за ІVв клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НАЧАЛЕН EТАП 
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Форма на обучение: дневна 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

ул. „Митко Палаузов“ № 27А; тел: 052/762081; 052/763281; e-mail: kliment@souaksakovo.com 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2161/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

ІVв клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Начален етап  

ІVв 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 7 7 238 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 4 4 136 

4 Компютърно моделиране 1 1 34 

5 Човекът и обществото 1 1 34 

6 Човекът и природата 2 2 68 

7 Музика 1,5 1,5 51 

8 Изобразително изкуство 1,5 1,5 51 

9 Технологии  и предприемачество 1 1 34 

10 Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1,5 1,5 51 
 Общо за раздел А + раздел Б 27 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове 

1 Религия 1 1 34 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 28 952 

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. Спортни дейности (минибаскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

минибаскетбол, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, 

извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За Vа клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2162/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Vа  

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

Vа 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Музика 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (баскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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МАРИЕЛА ПЕТРОВА 
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За Vб клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2163/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Vб  

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

Vб 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Музика 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (баскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За Vв клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2164/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Vв  

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

Vв 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 102 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Музика 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (баскетбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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, 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 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІа клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2165/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІа  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІа 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІб клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2166/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІб  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІб 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІв клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2167/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІв  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІв 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІг клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2168/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІг  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІг 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 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5,5 5,5 187 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 170 

4 Компютърно моделиране и информационни 

технологии 

1,5 1,5 51 

5 История и цивилизации 2 2 68 

6 География и икономика 2 2 68 

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 29,5 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 34 

2 Математика 1 1 34 

3 Човекът и природата 0,5 0,5 17 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1088 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1088 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІІа клас  
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Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2169/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІІа  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІІа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5 5 180 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 180 

4 Информационни технологии 1 1 36 

5 История и цивилизации 2 2 72 

6 География и икономика 2 2 72 

7 Биология и здравно образование 2 2 72 

8 Физика и астрономия 1 2 54 

9 Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

10 Музика 2 1 54 

11 Изобразително изкуство 1 2 54 

12 Технологии и предприемачество 1 1 36 

13 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А 29 29 1044 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 36 

2 Математика 1 1 36 

3 Изобразителна изкуство 1 0 18 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 31 1134 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 31 1134 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 
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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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІІб клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 
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Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2170/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІІб  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІІб клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5 5 180 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 180 

4 Информационни технологии 1 1 36 

5 История и цивилизации 2 2 72 

6 География и икономика 2 2 72 

7 Биология и здравно образование 2 2 72 

8 Физика и астрономия 1 2 54 

9 Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

10 Музика 2 1 54 

11 Изобразително изкуство 1 2 54 

12 Технологии и предприемачество 1 1 36 

13 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А 29 29 1044 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 36 

2 Математика 1 1 36 

3 Изобразителна изкуство 1 0 18 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 31 1134 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 31 1134 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 
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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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 
 

За VІІв клас  

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 
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Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2171/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІІв  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІІв клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици  

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5 5 180 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 180 

4 Информационни технологии 1 1 36 

5 История и цивилизации 2 2 72 

6 География и икономика 2 2 72 

7 Биология и здравно образование 2 2 72 

8 Физика и астрономия 1 2 54 

9 Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

10 Музика 2 1 54 

11 Изобразително изкуство 1 2 54 

12 Технологии и предприемачество 1 1 36 

13 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А 29 29 1044 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 36 

2 Математика 1 1 36 

3 Изобразителна изкуство 1 0 18 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 31 1134 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 31 1134 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 
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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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
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Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 
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Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2172/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в 

VІІг  клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

Прогимназиален етап  

VІІг клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

1 Български език и литература 5 5 180 

2 Чужд език – английски език 3 3 108 

3 Математика 5 5 180 

4 Информационни технологии 1 1 36 

5 История и цивилизации 2 2 72 

6 География и икономика 2 2 72 

7 Биология и здравно образование 2 2 72 

8 Физика и астрономия 1 2 54 

9 Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

10 Музика 2 1 54 

11 Изобразително изкуство 1 2 54 

12 Технологии и предприемачество 1 1 36 

13 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А 29 29 1044 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

1 Български език и литература 1 1 36 

2 Математика 1 1 36 

3 Изобразителна изкуство 1 0 18 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 31 1134 

Раздел В – факултативни учебни часове 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 31 1134 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

 

 



 3 

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 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 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 – 

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 № РД 09-1111/15.08.2016 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 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Аксаково, извън останалите учебни 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 2022/2023 година, 

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

5. През учебната 2022/2023 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 до14.09.2022 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 СУ „Св. Климент Охридски“, град Аксаково, 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VІІІа клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

   КОД 4820401 

ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  КОД 482040 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА 

 КОД 482 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 



Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2173/13.09.2022 

година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците 

в VІІІа клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

I гимназиален етап 

VІІІа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Чужд език – английски език 12 12 432 

3. Математика 3 3 108 

4. Информационни технологии 1 1 36 

5. История и цивилизации 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 36 

8. Биология и здравно образование 2 1 54 

9. Физика и астрономия 1 2 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 1 0 18 

12. Изобразително изкуство 0 1 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 1 1 36 

 Общо за раздел А 32 32 1152 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

 Учебна практика по: 

IV. Специфична професионална подготовка 

 Учебна практика по: 

V. Разширена професионална подготовка 

 Учебна практика по: 

VI. Разширена подготовка 
 Общо за раздел Б 0 0 0 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 



Раздел В – факултативни учебни часове 
VII. Допълнителна подготовка 

 Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 32 32 1152 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, 

утвърден със заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на министъра на образованието 

и науката за специалност от професия с код 482040 съгласно чл. 94, на Закона за 

училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. за учебния план. 

     2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес –

търговска верига Айко, „Нигра“ ООД с цел осигуряване на по-големи възможности за 

организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности 

и с възможностите на бизнеса и въз основа на типов учебен план на специалността 

„Електронна търговия“с код 4820401  от професията „Организатор Интернет 

приложения“ с код 482040, утвърден със заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на 

министъра на МОН, и отговаря на вида на образованието и на спецификите на 

обучението по специалността от професия.  

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

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

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 № РД 09- 1111/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се 

допуска промяна на вида спортна  дейност  по време на учебната година. Предвидените 

часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в спортната база на 

училището – училищни спортни площадки и физкултурен салон, извън останалите 

учебни часове. 

4. 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 ученическо 

самоуправление. 



5. Изучаваният чужд език в VІІІ клас е английски език – разширено изучаване. 

Изучаването на английски език ще продължи като чужд език по професията във втори 

гимназиален етап. 

6. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 

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

7. През учебната 2022/2023 година не са предлагани и избирани от учениците 

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

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

е започнал да се обучава в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.  

9. 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. 

 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІХа клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: EЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

   КОД 4820401 

ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  КОД 482040 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА 

 КОД 482 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 



 

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

7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2174/13.09.2022 година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ІХа 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

I гимназиален етап 

ІХа клас 

 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 
1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – английски език 6 6 216 

3. Чужд език – руски език  2 2 72 

4. Математика 3 3 108 

5. Информационни технологии 1 1 36 

6. История и цивилизации 2 2 72 

7. География и икономика 1 1 36 

8. Философия 1 1 36 

9. Биология и здравно образование 1 1 36 

10. Физика и астрономия 1 1 36 

11. Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

12. Музика 1 0 18 

13. Изобразително изкуство 0 1 18 

14. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 0 1 18 

 Общо за раздел А 26 26 936 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща теория на счетоводната отчетност 1 2 54 

 Учебна практика по:    

1. Бизнес комуникации 1 1 36 

2. Приложни програми с общо предназначение  1 1 36 

3. Обща теория на счетоводната отчетност  1 1 36 

IV. Специфична професионална подготовка 

 Учебна практика по: 



IV. Разширена професионална подготовка 

1. Предприемачество и дребен бизнес 1 1 36 

2. Бизнес комуникации 1 0 18 

 Учебна практика по: 

V. Разширена подготовка 
 Общо за раздел Б 6 6 216 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1152 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, утвърден 

със заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на министъра на образованието и науката за 

специалност от професия с код 482040 съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план. 

     2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес –търговска 

верига Айко, „Нигра“ ООД с цел осигуряване на по-големи възможности за организиране и 

провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите 

на бизнеса и въз основа на типов учебен план на специалността „Електронна търговия“с код 

4820401  от професията „Организатор Интернет приложения“ с код 482040, утвърден със 

заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на министъра на МОН, и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

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

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – 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 № РД 09- 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна  

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

час седмично, се провеждат в спортната база на училището – училищни спортни площадки 

и физкултурен салон, извън останалите учебни часове. 

4. 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 ученическо самоуправление. 

5. В ІХ клас продължава започнатото в началото на първи гимназиален етап 

разширено изучаване на английски език. Изучаването на английски език ще продължи като 

чужд език по професията във втори гимназиален етап. 

6.Учебните часове от разширена професионална подготовка развиват и 

усъвършенстват компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с 

интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.  

7. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 

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

8. През учебната 2022/2023 година не са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от  раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 

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

започнал да се обучава в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.  

10. 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за Ха клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: EЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

   КОД 4820401 

ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  КОД 482040 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА 

 КОД 482 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 



 

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет - протокол 

№ 7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2175/13.09.2022 година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в Ха 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

I гимназиален етап 

Ха клас 

 

Седмичен брой часове Годишен брой часове 

I 

учебен 

срок 

II 

учебен 

срок 

Произ

водст

вена 

практ

ика 

Общо  Общо за 

производст

вена 

практика 

Учебни седмици 18 18 2 36 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 - 108 - 

2. Чужд език – английски език 2 2 - 72 - 

3. Чужд език – руски език  2 2 - 72 - 

4. Математика 2 2 - 72 - 

5. Информационни технологии 0 1 - 18 - 

6. История и цивилизации 4 3 - 126 - 

7. География и икономика 2 3 - 90 - 

8. Философия 2 2 - 72 - 

9. Биология и здравно образование 2 2 - 72 - 

10. Физика и астрономия 2 2 - 72 - 

11. 
Химия и опазване на околната 

среда 
2 2 - 72 

- 

12. Музика 0 1 - 18 - 

13. Изобразително изкуство 1 0 - 18 - 

14. Физическо възпитание и спорт 2 2 - 72 - 

II. Обща професионална подготовка 

1. Икономика 1 1 - 36 - 

 Общо за раздел А 27 28 - 990 - 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща икономическа теория 2 2 - 72 - 

 Учебна практика по: 

IV. Специфична професионална подготовка 

 Учебна практика по: 



IV.1. Производствена практика - - 32 - 64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Икономика на предприятието 2 1 - 54 - 

2. Основи на мениджмънта 1 1 - 36 - 

 Учебна практика по: 

VI. Разширена подготовка 
 Общо за раздел Б 5 4 32 162 64 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 32 1152 64 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 
 Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 

32 32 32 1152 64 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 - 36 - 

2. Час на класа 1 1 - 36 - 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, 

утвърден със заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на министъра на образованието и 

науката за специалност от професия с код 482040 съгласно чл. 94, на Закона за 

училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. за учебния план. 

     2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес –търговска 

верига Айко, „Нигра“ ООД с цел осигуряване на по-големи възможности за организиране и 

провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите 

на бизнеса и въз основа на типов учебен план на специалността „Електронна търговия“ с 

код 4820401  от професията „Организатор Интернет приложения“ с код 482040, утвърден 

със заповед №РД 09-4794/01.09.2017 година на министъра на МОН, и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. 

    3.  В X клас като чужди езици се изучават английски и руски език. Английският език 

се е изучавал разширено в VIII и IX клас. Изучаването на английски език ще продължи като 

чужд език по професията във втори гимназиален етап. 

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

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

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 № РД 09- 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида 

спортна  дейност  по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, 

по един час седмично, се провеждат в спортната база на училището – училищни спортни 

площадки и физкултурен салон, извън останалите учебни часове. 



5. 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 ученическо самоуправление. 

6.Учебните часове от разширена професионална подготовка развиват и 

усъвършенстват компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие 

с интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.  

7. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 

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

8.Общият брой учебни седмици е 38 /тридесет и осем/, от които две учебни седмици 

– за производствена практика. 

9. През учебната 2022/2023 година не са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от  раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 

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

започнал да се обучава в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.  

11. 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. 

 
 



 

 

УТВЪРДИЛ:____________________ 

 

МАРИЕЛА ПЕТРОВА 

ДИРЕКТОР  

НА СУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ГР. АКСАКОВО 

 

 

 

          СЪГЛАСУВАЛ:___________________ 

                                              

                                            СТЕЛА АРСЕНОВА 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХIа клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: EЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 

   КОД 4820401 

ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

  КОД 482040 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА 

 КОД 482 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 



 

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

7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2176/13.09.2022 година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ХІа 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

II гимназиален етап 

ХIа клас 

 

Седмичен брой часове Годишен брой часове 

I 

учебен 

срок 

II 

учебен 

срок 

Произ

водст

вена 

практ

ика 

Общо  Общо за 

производст

вена 

практика 

Учебни седмици 18 18 2 36 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 - 108 - 

2. Чужд език – руски език  2 2 - 72 - 

3. Математика 2 2 - 72 - 

4. Гражданско образование 1 1 - 36 - 

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 - 72 - 

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията – 

английски език 

2 2 - 72 - 

 Общо за раздел А 12 12 - 432 - 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща икономическа теория 2 2 - 72 - 

2. Право 1 1 - 36 - 

3. Статистика 1 1 - 36 - 

4. Счетоводство на предприятието 1 1 - 36 - 

 Учебна практика по: 

1. Счетоводство на предприятието 1 1 - 36 - 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Програмиране 2 2 - 72 - 

2. Електронна търговия 1 1 - 36 - 

3. Интернет и уеб технологии 1 1 - 36 - 

4. Икономика на търговията 1 1 - 36 - 

5. Организация и техника на 

търговските плащания 

2 2 - 72 - 

6. Маркетинг 1 1 - 36 - 



 Учебна практика по: 

1. Интернет и уеб технологии 1 1 - 36 - 

2. Бази от данни 1 1 - 36 - 

3. Работа в учебно предприятие 2 2 - 72 - 

IV.1. Производствена практика - - 32 - 64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Маркетинг и реклама 2 2 - 72 - 

 Учебна практика по: 

VI. Разширена подготовка 
 Общо за раздел Б 20 20 32 720 64 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 32 1152 64 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 
 Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 

32 32 32 1152 64 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 - 36 - 

2. Час на класа 1 1 - 36 - 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, утвърден 

със заповед №РД 09-4251/30.08.2017 година на министъра на образованието и науката за 

специалност „Търговия на едро и дребно“ с код 3410401 от професия „Търговски 

представител“ с код 341040 съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното 

образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

     2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес – РУДИ-АН 

ЕООД, В и Д 2014 ЕООД, ПК Успех-20, с цел осигуряване на по-големи възможности за 

организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с 

възможностите на бизнеса и въз основа на типов учебен план на специалността „Търговия на 

едро и дребно“ с код 3410401  от професия „Търговски представител“ с код 341040 по 

утвърден със заповед №РД 09 – 4251/30.08.2017 година на министъра на МОН, и отговаря на 

вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

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

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – 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 № РД 09- 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна  

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

час седмично, се провеждат в спортната база на училището – училищни спортни площадки 

и физкултурен салон, извън останалите учебни часове. 



4. 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 ученическо самоуправление. 

5. Чужд език по професията от общата професионална подготовка се изучава на 

английски език. 

6.Учебните часове от разширена професионална подготовка развиват и 

усъвършенстват компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с 

интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.  

7.Общият брой учебни седмици е 38 /тридесет и осем/, от които две учебни седмици 

– за производствена практика. 

8. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 

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

9. През учебната 2022/2023 година не са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от  раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 

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

започнал да се обучава в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.  

11. 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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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 

   КОД 3410401 

ПРОФЕСИЯ:  ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ 

  КОД 341040 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО 

 КОД 341 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 



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

7/05.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 

4/13.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора № РД-09-2177/13.09.2022 година.  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ХІIа 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ: 

 

 

 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

 

II гимназиален етап 

ХIIа клас 

 

Седмичен брой часове Годишен брой часове 

I 

учебен 

срок 

II 

учебен 

срок 

Произ

водст

вена 

практ

ика 

Общо  Общо за 

производст

вена 

практика 

Учебни седмици 18 18 2 36 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 - 87 - 

2. Чужд език – руски език  2 2 - 58 - 

3. Математика 2 2 - 58 - 

4. Гражданско образование 1 1 - 29 - 

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 - 58 - 

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията – 

английски език 

2 2 - 58 - 

 Общо за раздел А 12 12 - 348 - 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

 Учебна практика по: 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Икономика и управление на 

търговията 

1 1 - 29 - 

2. Управление на продажбите 2 2 - 58 - 

3. Търговско право 2 2 - 58 - 

4. Търговски преговори 2 2 - 58 - 

5. Предприемачество 2 2 - 58 - 

 Учебна практика по: 

1. Икономика и управление на 

търговията 

1 1 - 29 - 

2. Управление на продажбите 2 2 - 58 - 



3. Електронна търговия 2 2 - 58 - 

4. Разработване на бизнес проект 4 4 - 116 - 

IV.1. Производствена практика - - 32 - 64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Икономика на търговията 1 1 - 29 - 

 Учебна практика по: 

VI. Разширена подготовка 

1. Български език и литература 1 1 - 29 - 
 Общо за раздел Б 20 20 32 580 64 
 Общо за раздел А + раздел Б 32 32 32 928 64 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

1. Български език и литература 1 1 - 29 - 
 Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 

33 33 32 957 64 

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. Спортни дейности (волейбол) 1 1 - 36 - 

2. Час на класа 1 1 - 36 - 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, утвърден 

със заповед №РД 09-4251/30.08.2017 година на министъра на образованието и науката за 

специалност „Търговия на едро и дребно“ с код 3410401 от професия „Търговски 

представител“ с код 341040 съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното 

образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

     2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес – РУДИ-АН 

ЕООД, В и Д 2014 ЕООД, ПК Успех-20, с цел осигуряване на по-големи възможности за 

организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с 

възможностите на бизнеса и въз основа на типов учебен план на специалността „Търговия на 

едро и дребно“ с код 3410401  от професия „Търговски представител“ с код 341040 по 

утвърден със заповед №РД 09 – 4251/30.08.2017 година на министъра на МОН, и отговаря на 

вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

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

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – 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 № РД 09- 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна  

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

час седмично, се провеждат в спортната база на училището – училищни спортни площадки 

и физкултурен салон, извън останалите учебни часове. 



4. 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 ученическо самоуправление. 

5. Чужд език по професията от общата професионална подготовка се изучава на 

английски език. 

6.Учебните часове от разширена професионална подготовка развиват и 

усъвършенстват компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с 

интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.  

7.Общият брой учебни седмици е 31 /тридесет и една/, от които две учебни седмици – 

за производствена практика. 

8. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 

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

9. През учебната 2022/2023 година  са предложени и избрани от учениците учебни 

часове от  раздел В Факултативни часове на училищния учебен план – български език и 

литература. 

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

започнал да се обучава в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково.  

11. 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. 

 
 


