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НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ   

ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО 

   ”ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” - БУРГАС 

 

 

                         

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: ЗЛАТИНА ПАНТЕЛЕЕВА 

          ДИРЕКТОР 
 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

за І а клас 

Музикант -инструменталист 
  

Приет на заседание на Педагогическия съвет  с протокол №03/10.09.2020 г., 

съгласуван с Обществения съвет към училището – Протокол № 3 / 

08.09.2020 г. и утвърден със Заповед № РД-12-309 / 11.09.2020 г. на 

Директора на НУМСИ. 

 

 

 

 

 

 
Специалности:      Образователна степен - начална 

пиано, цигулка, виола, виолончело,    Срок на обучение  - 4 години 

контрабас,флейта, обой, кларинет, фагот,   Форма на обучение - дневна 

ударни инструменти, класическа китара,   Организационна форма - клас 

акордеон                                                         Входящо образователно равнище –  

завършена ПГ 
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І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І клас 

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 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
17 544 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Специализирана подготовка по музикален 

инструмент 

2 64 

Солфеж 2 64 

Музика 1 32 

Общ брой часове за раздел Б 5 160 

Общо за раздел А + раздел Б  22 704 
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ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

Графикът на учебното време, на ваканциите и неучебните дни за учебната 2020-2021 г. 

се определят със заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и 

науката, която е обявена в сайта на МОН (www.mon.bg): 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция: 

31.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 

30.01.2021 г. – 03.02. 2021 г. вкл. междусрочна 

03.04.2021г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 

08.04.2021г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за ХІI клас 

2. Неучебни дни 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и  културни 

дейности 

16.06.2021 г. - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. - НВО по математика в края на VII и на X клас 

3. Начало на втория учебен срок 

04.02.2021 г. – I - ХІI клас 

4. Край на втория учебен срок 

14.05.2021 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2021 г. (07.06.2021г.) - І - ІII клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни 

дейности) 

14.06.2021 г. - IV - VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2021 г. - VII - ХІ клас (18 учебни седмици) 

14.07.2021 г. - Х и ХI клас (за паралелки с професионална подготовка) 

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 Приложение № 9 към 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 чрез  

следните видове спорт: лека атлетика 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 № РД – 09-1111 / 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. Часовете по главен специален предмет се провеждат индивидуално, като включват и 

работа с корепетитор за специалностите цигулка, виола, виолончело, флейта и ударни 

инструменти – 16 часа годишно. 

5. В последната седмица на учебната година се провежда текущо изпитване за 

установяване на изходното ниво на учениците по учебни предмети от съответните 
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специалности от професии, изучавани за придобиване на специализирана подготовка”. 

Изпитът се провежда съобразно учебно – изпитна програма за съответния клас, 

утвърдена от Министъра на културата.  

6. Оценка от това текущо изпитване се изразява само с качествен показател.  

7. Тези оценки остават окончателни за годината по съответния предмет.  

8. Учениците задължително изучават в часа на класния ръководител правилата за 

движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми. 

9. Факултативните учебни часове се организират по учебни предмети, утвърдени от 

педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на училището и 

желанията на учениците. 

10. По учебен предмет, изучаван факултативно не се оформят самостоятелни срочни и 

годишни оценки. 


