НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ,
ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА
Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6 Ноември
2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14
Септември 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.
Глава първа.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН МИНИМУМ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и
степени на образование за достигане на общообразователния минимум по чл. 12 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план;
2. продължителността на етапите за формите на обучение и за училищата,
посочени в чл. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план.
Чл. 2. (1) Общообразователният минимум като основа на общообразователната
подготовка съдържа учебните предмети, групирани в културно-образователните
области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум
и учебния план, и е задължителен за всички училища.
(2) Общообразователният минимум по ал. 1 се достига в резултат на обучението
по учебни предмети и учебно съдържание на първо равнище съгласно държавните
образователни изисквания за учебно съдържание.
Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Достигането на
общообразователния минимум се осигурява чрез изучаване на учебните предмети в
учебното време, определено за задължителната подготовка, разпределено по класове,
етапи и степени на образование, съгласно приложението, раздел А.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Достигането на общообразователния минимум
за гимназиалния етап на средното образование се осигурява чрез изучаване на учебните
предмети от културно-образователните области по чл. 12, ал. 3 от Закона за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план в учебното време,
определено за задължителната подготовка.

Чл. 4. Учебното време по класове, етапи и степени на образование за
задължителноизбираемата подготовка и за свободноизбираемата подготовка се
разпределя съгласно приложението, раздели Б и В.
Чл. 5. (1) Разпределението на учебното време за задължителна подготовка,
задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка по видове
училища, което е различно от определеното в приложението, се определя с учебни
планове, утвърдени от министъра на образованието и науката.
(2) Училищните учебни планове се разработват на основата на приложението, а
в случаите по ал. 1 - съгласно утвърдените учебни планове.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА И СВОБОДНОИЗБИРАЕМА
ПОДГОТОВКА ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ
Раздел I.
Задължителноизбираема подготовка
Чл. 6. (1) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка осигурява
условия за надграждане на общообразователния минимум по чл. 2.
(2) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка може да се
използва и за изучаване на:
1. чужд език в I клас;
2. (нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) информационни технологии в начален етап на
основната образователна степен;
3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) втори чужд език в прогимназиален етап на
основната образователна степен;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) майчин език;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., предишна т. 3 ДВ, бр. 30 от 2006 г.) хореография;
6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., предишна т. 4 ДВ, бр. 30 от 2006 г.) религия.
Чл. 7. (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г.,
предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Обучението в часовете за
задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми, утвърдени от
началника на инспектората по образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) Обучението по майчин език и по религия в
часовете за задължителноизбираема подготовка се осъществява по учебни програми,
утвърдени от министъра на образованието и науката.

Раздел II.

Задължителноизбираема подготовка в основната образователна степен
Чл. 8. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в
началния етап на основната образователна степен, може да се използва и за постигане
на общообразователния минимум.
Чл. 9. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в VIII
клас на профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и СОУ с прием
след завършен VII клас, както и за задължителна подготовка от културнообразователната област "Чужди езици" се използва за интензивно изучаване на чужд
език.
Чл. 10. Учебното време, определено за задължителноизбираема подготовка в
училищата по изкуства и спортните училища, както и за задължителна подготовка от
културно-образователните области "Изкуства" и "Физическа култура и спорт" се
използва за специализирано обучение по изкуства и спортна подготовка.

Раздел III.
Задължителноизбираема подготовка в гимназиалния етап
Чл. 11. Учебното време за задължителноизбираема подготовка в гимназиалния
етап се използва за:
1. непрофилирана подготовка;
2. профилирана подготовка;
3. професионална подготовка.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г.) Учебните
часове по чл. 11, т. 1 се разпределят между учебните предмети от културнообразователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план, майчин език и религия, като за всеки от
тях могат да се дават до 72 учебни часа годишно в IX и X клас, до 108 учебни часа в XI
клас и до 93 учебни часа в XII клас.
Чл. 13. Учебните часове по чл. 11, т. 2 се разпределят между три или четири
учебни предмета, изучавани в гимназиалния етап и избрани от една или различни
културно-образователни области, така че да формират трайни и задълбочени знания,
умения и компетенции в определени научни и/или приложни области.
Чл. 14. Профилите са: хуманитарен, природоматематически, чуждоезиков,
технологичен, спорт, изкуства - музика, хореография, изобразително изкуство,
християнско изкуство и култура.

Чл. 15. (1) Профилираната подготовка се осъществява в учебните часове за
задължителна и задължителноизбираема подготовка, определени за съответния клас в
учебния план.
(2) Профилиращите учебни предмети се изучават, както следва:
1. в IX клас - един или два профилиращи учебни предмета;
2. в X клас - два или три профилиращи учебни предмета;
3. в XI клас - три или четири профилиращи учебни предмета;
4. в XII клас - три или четири профилиращи учебни предмета.
(3) Профилиращите учебни предмети по т. 1-3 се изучават с не по-малко от 108
учебни часа годишно, а тези по т. 4 - с не по-малко от 124 учебни часа годишно.
(4) В случаите, когато след формирането на хорариума за профилиращите
предмети остават часове от раздел Б, те могат да се използват за непрофилирана
подготовка.
Чл. 16. Обучението в учебните часове за профилирана подготовка се
осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
Чл. 17. (1) Учебните часове, определени за задължителноизбираема подготовка
в приложението, раздел Б, в професионалните училища и в професионалните гимназии
се използват за:
1. задължителна професионална подготовка;
2. задължителноизбираема подготовка по учебни предмети от приложението,
раздел А, и задължителноизбираема подготовка по професията.
(2) Обучението по ал. 1, т. 1 се осъществява по учебни програми, утвърдени от
министъра на образованието и науката.
Чл. 18. Учебните часове, определени за задължителноизбираема подготовка в
училищата по изкуства, и часовете за задължителна подготовка от културнообразователната област "Изкуства" се използват за специализирано обучение по
изкуства.
Чл. 19. Учебните часове, предвидени за задължителноизбираема подготовка в
спортните училища, и часовете за задължителна подготовка от културнообразователната област "Физическа култура и спорт" се използват за специализирано
обучение по спортна подготовка.

Раздел IV.
Свободноизбираема подготовка
Чл. 20. Учебните часове, определени за свободноизбираема подготовка,
осигуряват условия за обучение и извън културно-образователните области по чл. 10 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, вкл.
и по религия.

Чл. 21. (*) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2004 г., в сила от учебната 2004/2005 г., изм. - ДВ,
бр. 80 от 2004 г.) Обучението в учебните часове за свободноизбираемата подготовка се
осъществява по учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове, утвърдени от министъра на образованието и науката по
реда на тази наредба, се въвеждат от учебната 2001-2002 г. за всички ученици от IX клас
и за учениците от VIII клас на профилираните гимназии и паралелки в гимназии и СОУ,
професионалните гимназии и в паралелки за професионално образование с прием след
VII клас.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2001 г.) Разпределението на учебното време за
основната образователна степен съгласно приложението влиза в сила от учебната 20022003 г. за учениците от I клас.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 4 и 13 от Закона за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план и отменя Наредба № 4 от
1999 г. за общообразователния минимум и разпределение на учебното време (обн., ДВ,
бр. 80 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2000 г.).

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2004 Г.)
§ 5. Тази наредба влиза в сила от учебната 2004/2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2004 Г.)

§ 3. Утвърдените до влизане в сила на тази наредба учебни програми по майчин
език и по религия продължават да се използват за обучение в часовете за
задължителноизбираема подготовка до утвърждаване на нови учебни програми.
§ 4. Отменят се § 2 и 4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6
от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния
минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 1 от 2004 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 6 ОТ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г.)
§ 3. (1) Тази наредба влиза в сила от учебната 2006 - 2007 г. за учениците,
постъпили в V клас на основната образователна степен.
(2) Учениците, постъпили в прогимназиалния етап преди влизане в сила на тази
наредба, продължават да се обучават по учебния план, по който са започнали в същото
училище.
§ 4. Учебните планове, утвърдени от министъра на образованието и науката
преди влизане в сила на тази наредба при условията на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 от
2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния
минимум по класове, етапи и степени на образование и утвърдените въз основа на тях
училищни учебни планове, продължават да се прилагат до утвърждаването на нови.

Приложение към чл. 3, 4, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 17 и § 2
(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.)

