
  

 
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 
 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за V А клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  

 

 

 

 

 

http://burgasschool.com/
mailto:pchp_school@abv.bg


 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС V  

ПАРАЛЕЛКА Б 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 34 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  170 5 

2. Английски език 102 3 

3. Математика  153 4,5 

4. 
Компютърно моделиране и 

информационни технологии 
51 1,5 

5. История и цивилизации 68 2 

6. География и икономика 51 1,5 

7. Човекът и природата 85 2,5 

8. Музика 68 2 

9. Изобразително изкуство 68 2 

10. Технологии и предприемачество 51 1,5 

11. Физическо възпитание и спорт 85 2,5 

Общ брой  за раздел А 952 28 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 17 0.5 

2. Математика 68 2 

Общ брой за раздел Б 85 2,5 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1037 30,5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 



  

   
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 
 

 

 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за V Б клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  

 

 

 

 

 

http://burgasschool.com/
mailto:pchp_school@abv.bg


 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС V  

ПАРАЛЕЛКА Б 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 34 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  170 5 

2. Английски език 102 3 

3. Математика  153 4,5 

4. 
Компютърно моделиране и 

информационни технологии 
51 1,5 

5. История и цивилизации 68 2 

6. География и икономика 51 1,5 

7. Човекът и природата 85 2,5 

8. Музика 68 2 

9. Изобразително изкуство 68 2 

10. Технологии и предприемачество 51 1,5 

11. Физическо възпитание и спорт 85 2,5 

Общ брой  за раздел А 952 28 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 17 0.5 

2. Математика 68 2 

Общ брой за раздел Б 85 2,5 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1037 30,5 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 



  

  
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 
 

 

 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за VI A клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  

 

 

 

http://burgasschool.com/
mailto:pchp_school@abv.bg


 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС VI   

ПАРАЛЕЛКА А 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 34 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  170 5 

2. Английски език 119 3,5 

3. Математика  136 4 

4. Информационни технологии 34 1 

5. История и цивилизации 68 2 

6. География и икономика 51 1,5 

7. Човекът и природата 85 2,5 

8. Музика 68 2 

9. Изобразително изкуство 68 2 

10. Технологии и предприемачество 51 1,5 

11. Физическо възпитание и спорт 85 2,5 

Общ брой  за раздел А 935 27,5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 17 0.5 

2. Математика 68 2 

Общ брой за раздел Б 85 2,5 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1020 30 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 



  

  
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 
 

 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за VI Б клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  

 

 

 

http://burgasschool.com/
mailto:pchp_school@abv.bg


 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС VI   

ПАРАЛЕЛКА Б 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 34 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  170 5 

2. Английски език 119 3,5 

3. Математика  136 4 

4. Информационни технологии 34 1 

5. История и цивилизации 68 2 

6. География и икономика 51 1,5 

7. Човекът и природата 85 2,5 

8. Музика 68 2 

9. Изобразително изкуство 68 2 

10. Технологии и предприемачество 51 1,5 

11. Физическо възпитание и спорт 85 2,5 

Общ брой  за раздел А 935 27,5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 17 0.5 

2. Математика 68 2 

Общ брой за раздел Б 85 2,5 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1020 30 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 



  

  
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 

 

 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за VII A клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  

 

 

 

 

http://burgasschool.com/
mailto:pchp_school@abv.bg


 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС VII  

ПАРАЛЕЛКА А 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  180 5 

2. Английски език 108 3 

3. Математика  144 4 

4. Информационни технологии 36 1 

5. История и цивилизации 72 2 

6. География и икономика 72 2 

7. Биология и здравно образование 72 2 

8. Физика и астрономия 54 1,5 

9. Химия и опазване на околната среда 54 1,5 

10. Музика 54 1,5 

11. Изобразително изкуство 54 1,5 

12. Технологии и предприемачество 36 1 

13 Физическо възпитание и спорт 72 2 

Общ брой  за раздел А 1008 28 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 36 1 

2. Математика 72 2 

Общ брой за раздел Б 108 3 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1116 31 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 



  

  
 

                   ПЪРВО ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 8000 Бургас, ул. „Антим I“, № 24, тел.: 056 842 773,  http://burgasschool.com/ ,  e-mail: pchp_school@abv.bg 

          

 

          

 

 
 

 

 

                                                                                             
                

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                   

                                        С. СЛАВОВ 

                                          Директор на Първо частно основно училище  гр. Бургас 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

 

за VII Б клас 

 

УЧЕБНА ГОДИНА    2021-2022 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – полудневна 

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК – английски език 

 

 

Училищният учебен план е разработен на основание  Чл. 94, Ал. 1 от ЗАКОНА за училищното и 

предучилищното образование,  чл. 14 от НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  

по Приложение № 1 към НАРЕДБА№ 4 от 30 ноември 2015 г.  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със 

заповед на директора  
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП  ПРОГИМНАЗИАЛЕН 

КЛАС VII  

ПАРАЛЕЛКА Б 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А - задължителни учебни часове 

№ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
брой учебни часове 

годишно средно-седмично 

1. Български език и литература  180 5 

2. Английски език 108 3 

3. Математика  144 4 

4. Информационни технологии 36 1 

5. История и цивилизации 72 2 

6. География и икономика 72 2 

7. Биология и здравно образование 72 2 

8. Физика и астрономия 54 1,5 

9. Химия и опазване на околната среда 54 1,5 

10. Музика 54 1,5 

11. Изобразително изкуство 54 1,5 

12. Технологии и предприемачество 36 1 

13 Физическо възпитание и спорт 72 2 

Общ брой  за раздел А 1008 28 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 36 1 

2. Математика 72 2 

Общ брой за раздел Б 108 3 

Общ брой за раздел А + раздел Б 1116 31 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 Съгласно чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, 

извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и 

извън часовете от този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се 

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

видове спорт: лека атлетика и ски алпийски дисциплини. Обучението в този час може да се 

осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

 Съгласно чл. 14, ал. 6, от НАРЕДБА № 4 от 30.11. 2015 г. , всяка учебна седмица, извън часовете 

определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 и извън часовете от 

този Училищен учебен план, в седмичното разписание на паралелката се включва и по един 

учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. Обучението в часа на класа по може да се осъществява в блок от часове в 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата 6 часа 

годишно. 

 


