
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

ЧАС I
А
 I

Б
 I

В
 I

А
 I

Б
 I

В
 I

А
 I

Б
 I

В
 I

А
 I

Б
 I

В
 I

А
 I

Б
 I

В
 

1 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература  

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

2 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Мате-

матика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Матема-

тика 

Матема-

тика 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Музика 

3 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Мате-

матика 

Англий-

ски език 

(ИЧ) 

Музика 

Англий-

ски език 

(ИЧ) 

Музика 

Допълни-

телен час 

физическо 

Матема-

тика 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Музика 

Физическо 

възпитание 

и спорт  

Изобра-

зително 

изкуство 

Физическо 

възпитание 

и спорт  

Физическо 

възпитание и 

спорт  

4 
Мате-

матика 

Мате-

матика 

Изобра-

зително 

изкуство 

Мате-

матика 

Мате-

матика 

Мате-

матика 

Англий-

ски език 

(ИЧ) 

Изобра-

зително 

изкуство 

Допълни-

телен час 

физическо 

Музика 

Англий-

ски език 

(ИЧ) 

Околен свят 

Изобра-

зително 

изкуство 

Английски 

език (ИЧ) 

Английски 

език (ИЧ) 

5 Час на класа Час на класа 
Изобра-

зително 

изкуство 

Технологи

и и 

предприе-

мачество 

Околен 

свят 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Допълни-

телен час 

физическо 

Изобра-

зително 

изкуство 

Музика 
Околен 

свят 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Час на класа 

Организи-

ран отдих 

и 

физическа 

активност 

 

Организи-

ран отдих 

и 

физическа 

активност 

 

Организи-

ран отдих и 

физическа 

активност 

 

 
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  

1 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература  

(самопод.) 

2 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Мате-

матика 

(самопод.) 

Околен 

свят 

(самопод.) 

Околен 

свят 

(самопод.) 

Околен 

свят 

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Български 

език и 

литера-

тура  

(самопод.) 

Околен 

свят 

(самопод.) 

Околен 

свят 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

3 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

4 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занимания 

по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

 
Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка 

актив-ност 

Органи-

зиран 

отдих и 

физичес-ка  

актив- 

ност 

Организир

ан отдих и 

физичес-ка  

актив- 

ност 

Организир

ан отдих и 

физичес-ка  

актив- 

ност 

Организиран 

отдих и 

физичес- 

ка  

актив- 

ност 



 

 

 

 
 

 
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

ЧАС ІIА ІIБ ІIВ ІIА ІIБ ІIВ ІIА ІIБ ІIВ ІIА ІIБ ІIВ ІIА ІIБ ІIВ 

1 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Музика 

Английски 

език 
Математика 

Български 

език и 

литература 

Допълни-

телен час 

физическо 

Математика Математика Музика 

Български 

език и 

литература 

Български език 

и литература 

(ИЧ) 

Английски 

език(ИЧ)  

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

2 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Музика 

Англий-

ски език 

Български 

език и 

литература 
Музика 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

3 
Англий-

ски език  
Математика Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература  

Англий-

ски език 

Английски 

език(ИЧ) 

Математика 

(ИЧ) 

Математика 

(ИЧ) 

4 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Математика Математика 

Български 

език и 

литература 

Изобразител

но изкуство 

Англий-

ски език 

Български 

език и 

литература 
Допълни-

телен час 

физическо 

Математика 
Изобразител

но изкуство 

Математика 

(ИЧ) 

Изобразител

но изкуство 

Английски 

език(ИЧ) 

5 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Допълни-

телен час 

физическо 

Час на класа 
Околен 

свят 
Час на класа 

Изобразител

но изкуство 
Музика 

Англий-

ски език 
Музика Час на класа 

Изобразител

но изкуство 
Околен свят 

Изобразител

но изкуство 

Околен 

свят 

 ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

1 
Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

2 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

 

Околен свят 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

Околен свят 

(самопод.) 

3 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

4 
 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

ЧАС ІІIА ІІIБ ІІIВ ІІIА ІІIБ ІІIВ ІІIА ІІIБ ІІIВ ІІIА ІІIБ ІІIВ ІІIА ІІIБ ІІIВ 

1 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Английски 

език(ИЧ) 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

2 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Английски 

език 

Български 

език и 

литература 

Човекът и 

обществото 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Български език 

и литература 

(ИЧ) 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Математика 

(ИЧ) 

3 Математика Математика 

Български 

език и 

литература 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Човекът и 

природата  

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Математика 
Английски 

език 

Български 

език и 

литература 

Човекът и 

обществото 
Математика 

Математика 

(ИЧ) 

Математика 

(ИЧ) 

Човекът и 

обществото 

4 

Компютърн

о 

моделиране 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Човекът и 

обществото 

Български 

език и 

литература 

Математика 

Български 

език и 

литература 

Компютърн

о 

моделиране 

Човекът и 

обществото 

Човекът и 

обществото 

Английски 

език 

Компютърн

о 

моделиране 

Човекът и 

природата 

Английски 

език(ИЧ) 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

5 
Английски 

език 

Английски 

език 
Музика Математика Математикa 

Английски 

език 

Английски 

език 

Английски 

език 

Изобразител

но изкуство 

Изобразител

но изкуство 

Изобразител

но изкуство 

Човекът и 

природата 

Технологии и 

предприе-

мачество 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Английски 

език(ИЧ) 

6 Час на класа Час на класа 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

Музика 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Музика 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

Изобразител

но изкуство 

Изобразител

но изкуство 

Изобразител

но изкуство 
Час на класа 

Организи-

ран отдих и 

физическа 

активност 
 

Организи-

ран отдих 

и 

физическа 

активност 
 

Организи-

ран отдих 

и 

физическа 

активност 
 

 ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ 

1 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

2 
Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Човекът и 

обществото 

(самопод.) 

Човекът и 

обществото 

(самопод.) 

Човекът и 

обществото 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Човекът и 

природата 

(самопод.) 

Човекът и 

природата 

(самопод.) 

Човекът и 

природата 

(самопод.) 

Български 

език и 

литература 

(самопод.) 

Математика 

(самопод.) 

3 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

4 
 

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занимания 

по интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

Занима-

ния по 

интереси  

 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Организиран 

отдих и 

физическа 

активност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

Органи-

зиран отдих 

и физичес-

ка актив-

ност 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

ЧАС ІVА ІVБ ІVВ ІVА ІVБ ІVВ ІVА ІVБ ІVВ ІVА ІVБ ІVВ ІVА ІVБ ІVВ 

1 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Физическо 

възпитание 

и спорт 

Български 

език и 

литература 
Математика Математика 

Български 

език и 

литература Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Физическо 

възпитание 

и спорт 

Математика 

(ИЧ) 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

2 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература Музика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература 
Математика Математика Математика 

Български 

език и 

литература 

(ИЧ) 

Английски 

език 

Компютърн

о 

моделиране 

3 Математика Математика 

Български 

език и 

литература Математика 

Български 

език и 

литература 

Български 

език и 

литература Математика 

Български 

език и 

литература Математика 
Човекът и 

природата 

Човекът и 

обществото 

Английски 

език 

Английски 

език 

Човекът и 

природата 

Математика 

(ИЧ) 

4 
Английски 

език 

Английски 

език 
Математика 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Български 

език и 

литература 
Човекът и 

обществото 

Човекът и 

обществото 
Музика 

Човекът и 

природата 

Изобразител

но изкуство 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Български 

език и 

литература 

Компютърн

о 

моделиране 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Изобразител

но изкуство 

5 
Човекът и 

природата 

Изобразител

но изкуство 

Английски 

език 

Английски 

език 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Музика Музика 
Човекът и 

природата 

Английски 

език 

Изобразител

но изкуство 

Английски 

език 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

Физическо 

възпитание 

и спорт 

Математика 

(ИЧ) 

Изобразител

но изкуство 

6. Музика 
Изобразител

но изкуство 

Човекът и 

природата 
Час на класа 

Компютърн

о 

моделиране 

Час на класа 

Технологии 

и предприе-

мачество 

Час на класа 

Технологии 

и предприе-

мачество 

- 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

Музика 

Допъл-

нителен час 

физкултура 

- - 


