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СЕДМИЧНО г о д и ш н о ОБЩО
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 36

Раздел А -  задължителни учебни часове
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
Български език и 
литература

3 108 108

Чужд език - Английски 6 216 216
Чужд език - Руски 2 72 72
Математика 3 108 108
Информационни
технологии

1 36 36

История и цивилизации 2 72 72
География и икономика 1 36 36
Философия 1 36 36
Биология и здравно 
образование

1 36 36

Физика и астрономия 1 36 36
Химия и опазване на 
о кол н ата среда

1,5 54 54

Музика 0,5 18 18
Изобразително изкуство 0,5 18 18
Физическо възпитание и 
спорт

2 72 72

Общо за раздел А 25,5 918 918
Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ годишен брой часове 
за раздел Б

6,5 234 234

Български език и 
литература

2 72 72

Математика 0 72 72
Информационни
технологии

2,5 90 90

Общо за раздел А + раздел 
Б

32 1152 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове
Максимален годишен брой 
часове за раздел В

4 144 144

Общо за раздел А + раздел 
Б + раздел В

32 1152 1152



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 Рамковия учебен план за профилирано образование е 

разширено изучаване на чужд език Приложение №5 към чл. 12, ал. 2, т. 5 от наредбата.

2. Вид на училището -  неспециализирано, средно, дневно.

Според вида подготовка образованието е общо.

Обучението се осъществява в дневна, самостоятелна, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение.

3. Условия, при които учениците се обучават -  в СУ „Йордан Йовков” - гр. 

Русе могат да бъдат приети ученици след завършен VIII клас, подлежащи на 

задължително обучение. Приемът се осъществява съгласно чл. 104 от Наредба за 

организация на дейностите в училищното образование.

4. Изучаване на Безопасност на движението по пътищата (БДИ).

На основание Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката и във връзка с изпълнението на § 4 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за движението по пътищата, учениците от I-XI клас 

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

одобрените учебни програми за всеки клас.

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.

Обучението по БДГ1 в IX клас се осъществява в рамките на 4 часа, които са част 

от общия брой часове, предвидени за часа на класа.

6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт от 

задължителната подготовка, се включва и по един учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика, 

бадминтон, волейбол, футбол, 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, т. II от Заповед № РД 09- 

1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на обучение за учебния час по спортни дейности и решение на ПС, 

Протокол № /12.07.2019 г.

7. Обучение в ИУЧ и ФУЧ -  желанието за обучение в ИУЧ и ФУЧ и в 

извънкласните и извънучилищните дейности за следващата учебна година се декларира 

от ученика със заявление до директора на училището, подписано от родителя. 

Заявленията се подават преди постъпването на ученика в училището. На учениците се



осигурява обучение по ИУЧ по учебни предмети от раздел А на Учебния план, а по 

ФУЧ -  в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището в 

съответствие с броя на часовете, определен в раздел В на Учебния план.

Групите по ИУЧ и ФУЧ се формират при условията на наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование.

8. График на учебното време -  на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование графикът на учебното време се определя 

със заповед на министъра на образованието и науката преди началото на всяка учебна 

година.


