
 

 
 

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 

 тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………… 

Стелиян Тотев - директор                                                     

   

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 

 

 

II “а” клас 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/ 2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна с група за целодневна 

организация на учебния ден 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 4/ 23. 02. 2022 г. и е утвърден със заповед на директора № УД- 01-

474/ 14.09.2022 год. 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg


 

 
 

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 
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І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Основна образователна степен 

Начален  етап 

ІI „а“  клас 

Учебни седмици 32+1 

1 2 3 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език /английски език/ 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
/съгласно Рамков учебен план/ 

3 96 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Родинознание 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален брой часове за раздел В 
/съгласно Рамков учебен план/ 

4 128 

брой часове за раздел В УУП 2 64 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg


 

 
 

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11, 

 тел.0864/ 22274; su-dulovo.com; e-mail; sou_vlevski_dulovo@abv.bg 

 

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

06.02.2023 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване 

(НВО) в края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

16.05.2023 г.     –     XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г.     –     І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г.     –     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г.     –     VII – XI клас (18 учебни седмици) 

ІI клас  – 32 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности 

 

1. Настоящият училищен учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 69  от 26 Август 2022г. за учебния план и Рамков учебен план за общо образование за 

основната степен на образование -  Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 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 № РД09-

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

спортни дейности. 

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.  

 

4. Екземпляр от учебния план се съхранява в класьор „Училищни учебни планове“ в кабинета на 

директора на СУ „Васил Левски” – Дулово- кабинет 202. 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:……………… 

Стелиян Тотев - директор                                                     

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 

 

 

II “б” клас 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/ 2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна с група за целодневна 

организация на учебния ден 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 4/ 23. 02. 2022 г. и е утвърден със заповед на директора № УД- 01-

474/ 14.09.2022 год. 
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І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Основна образователна степен 

Начален  етап 

ІI „б“  клас 

Учебни седмици 32+1 

1 2 3 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език /английски език/ 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
/съгласно Рамков учебен план/ 

3 96 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Родинознание 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален брой часове за раздел В 
/съгласно Рамков учебен план/ 

4 128 

брой часове за раздел В УУП 2 64 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg
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ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

06.02.2023 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване 

(НВО) в края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

16.05.2023 г.     –     XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г.     –     І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г.     –     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г.     –     VII – XI клас (18 учебни седмици) 

ІI клас  – 32 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности 

 

1. Настоящият училищен учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 69  от 26 Август 2022г. за учебния план и Рамков учебен план за общо образование за 

основната степен на образование -  Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 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 № РД09-

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

спортни дейности. 

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.  

 

4. Екземпляр от учебния план се съхранява в класьор „Училищни учебни планове“ в кабинета на 

директора на СУ „Васил Левски” – Дулово- кабинет 202. 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg
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УТВЪРЖДАВАМ:……………… 

Стелиян Тотев - директор                                                     

   

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 

 

 

II “в” клас 

 

 

 

 

Учебна година: 2022/ 2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна с група за целодневна 

организация на учебния ден 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 4/ 23. 02. 2022 г. и е утвърден със заповед на директора № УД- 01-

474/ 14.09.2022 год. 
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І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Основна образователна степен 

Начален  етап 

ІI „б“  клас 

Учебни седмици 32+1 

1 2 3 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език /английски език/ 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
/съгласно Рамков учебен план/ 

3 96 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Родинознание 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален брой часове за раздел В 
/съгласно Рамков учебен план/ 

4 128 

брой часове за раздел В УУП 2 64 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg
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ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна  

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

06.02.2023 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване 

(НВО) в края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година: 

16.05.2023 г.     –     XII клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г.     –     І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г.     –     IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г.     –     V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г.     –     VII – XI клас (18 учебни седмици) 

ІI клас  – 32 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности 

 

1. Настоящият училищен учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г., изм. и доп. 

ДВ. бр. 69  от 26 Август 2022г. за учебния план и Рамков учебен план за общо образование за 

основната степен на образование -  Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.  

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 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 № РД09-

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

спортни дейности. 

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.  

 

4. Екземпляр от учебния план се съхранява в класьор „Училищни учебни планове“ в кабинета на 

директора на СУ „Васил Левски” – Дулово- кабинет 202. 

mailto:sou_vlevski_dulovo@abv.bg
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