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І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 
 

 
 

 Образователна степен: средна 
Първи гимназиален етап 

VIII КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

1. Български език и литература 4 144 

2. Чужд  език - Английски език 12 432 

3. Математика 3 108 

4. Информационни технологии 1 36 

5. История и цивилизации 2 72 

6. География и икономика 1 36 

7. Философия 1 36 

8. Биология и здравно образование 1,5 54 

9. Физика и астрономия 1,5 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 36 

11. Музика 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 72 

14. Музикално-сценични изкуства 2 72 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 33 1188 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 
РАЗДЕЛ Б 

1 36 

   

1. Теория на музиката 1 36 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б 34 1224 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 Максимален годишен брой часове за раздел 

В 

4               144 

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 38 1368 
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ІІ. Пояснителни бележки. 
 
 
 

1.   Графикът на учебната година определя продължителността на учебните 

срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на 

образованието и науката. 

2.   Учебният план е разработен  съгласно  чл. 94 на ЗПУО, чл.8, чл.14, чл.16 и 

чл. 17 на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН и 

Приложение №5 към същата наредба. 

3.   Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО и чл.14, ал.3, т.7 и ал.5   от Наредба, 

№4 за учебния план от 30.11.2015г. за всяка учебна седмица се предвижда 

по един учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  

–  волейбол, който е извън часовете ,определени в учебния план. 

4.   Съгласно чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 за учебния 

план от 30.11.2015г., всяка учебна седмица извън часовете, определени  

в учебния план, се включва и по един учебен час на класа. 

5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната 

документация на паралелката и към сведението за организиране на 

дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1). 
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І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 

 

 

 Образователна степен: средна 

Първи гимназиален етап 

VIII КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

1. Български език и литература 4 144 

2. Чужд  език - Английски език 12 432 

3. Математика 3 108 

4. Информационни технологии 1 36 

5. История и цивилизации 2 72 

6. География и икономика 1 36 

7. Философия 1 36 

8. Биология и здравно образование 1,5 54 

9. Физика и астрономия 1,5 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 36 

11. Музика 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 72 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А 31 1116 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА 

РАЗДЕЛ Б 

1 36 

1. Изобразително изкуство-теория на изкуството 1 36 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 МАКСИМАЛЕН ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ 

ЗА РАЗДЕЛ В 

4 144 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б + РЗДЕЛ 

В 

36 1296 
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ІІІ. Пояснителни бележки. 

 

 

1. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, 

ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на образованието и 

науката. 

2. Учебният план е разработен  съгласно  чл. 94 на ЗПУО, чл.8, чл.14, чл.16 и чл. 17 

на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН и Приложение №5 към 

същата наредба. 

3. Съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО и чл.14, ал.3, т.7 и ал.5  от Наредба, №4 за учебния 

план от 30.11.2015г. за всяка учебна седмица се предвижда по един учебен час за 

организиране и провеждане на спортни дейности – волейбол, който е извън 

часовете ,определени в учебния план.   

4. Съгласно чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4 за учебния план 

от 30.11.2015г., всяка учебна седмица извън часовете, определени в учебния план, 

се включва и по един учебен час на класа. 

5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната 

документация на паралелката и към сведението за организиране на дейността в 

училището за учебната година (Списък - образец № 1). 
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