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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 

№8/13.09.2019 г. след съгласуване с Обществения съвет (Протокол №04/11.09.2019 г.), и 

е утвърден със заповед на директора № 01/16.09.2019 г. 

 

 

гр.Русе, ул.”Никола Табаков”, № 4 тел.: Дирекция и администрация: 082/86-15-19; 

Счетоводство: 082/86-15-18; ЗДУД: 082/86-15-17 
е-mail: ou_nobretenov@abv.bg 

website: nikolaobretenov.weebly.com 



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

 
Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Английски език 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

 4 128 

 

Общо за раздели А + Б + В 26 832 

 
 

 

 



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 Рамковия учебен план за основната степен на 

образование съгласно Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от наредбата.  

 2. Вид на училището – неспециализирано, основно, 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 ОУ „Никола Обретенов” 

- гр. Русе могат да бъдат приети ученици в І клас, подлежащи на задължително 

обучение. Приемът се осъществява по документи, след представяне на молба и 

документ за завършена подготвителна група. 

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

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 І-VІІ 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 БДП в І клас се осъществява в рамките на 9 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 и 

спортна гимнастика, 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. ІІ 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 

№07/12.07.2019 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. За учебната 2019/2020 г. за учениците от Іа клас не се разпределят часове от 

раздел В „Факултативни часове“ на училищния учебен план. 

 9. 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. 

 

 
  
  
 
 
ЕМИЛ ТЮЛЕКОВ 
Директор на ОУ „Никола Обретенов”- гр. Русе  
 


