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„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
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Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  
Протокол № 13 от 31.08.2022г„ съгласуван е с Обществения съвет към училището 
-  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1075 от 
09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ:

За V клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график 

на учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
V А клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни 
технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ

Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ

Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36,5 1224



Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният 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 30.11.2015г. за учебния план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, 
чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед 
№РД09-1111 от 15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал. 1 
и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, в 
който са включени и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 
от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомирт
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
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Форма на обучение: дневна 

’ Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  
Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към училището 
-  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1076 от 
09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ:

За V клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график 

на учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
V Б клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни 
технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ

Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ

Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36,5 1224



Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният 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 30.11.2015г. за учебния план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, 
чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед 
№РД09-1111 от 15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал. 1 
и ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, в 
който са включени и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 
от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ /<  
МАРГАРИТА 
ДИРЕКТОР

\<х
А 'РИП\А

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

V В клас

о
Учебна година: 2022/2023 
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I. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ:

За V клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
V В клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни 
технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ

Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ

Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36,5 1224



Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният 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 30.11.2015г. за учебния план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, 
чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед 
№РД09-1111 от 15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал. 1 и 
ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който 
са включени и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от 
Наредба № 13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
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I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VI клас



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
VIA клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А: 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ
Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б: 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б: 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ
Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В: 36,5 1224



ш . ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наридба №4 от 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 
Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед №РД09-11П от 15.08.2016г. на 
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 
чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който са включени и 
часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-wia//:sou_radomir_l912@abv.bg

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

V IБ клас

0 '

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  Протокол 
№ 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към училището -  Протокол 
№ 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1079 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_l912@abv.bg


I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VI клас



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
VI Б клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А: 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ
Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б: 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б: 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ
Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В: 36,5 1224



ш . ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наридба №4 от 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 
Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед №РД09-11П от 15.08.2016г. на 
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 
чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който са включени и 
часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-/wa/7:sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ 
МАРГАРИТА АНАНИЕВА 
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

V IВ  клас

о
о  Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет — Протокол 
№ 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към училището -  Протокол 
№ 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1080 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I срок -  18 учебни седмици

II срок -  16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VI клас



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
VI В клас

Учебни седмици 34
Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5,5 187

Чужд език -  Английски език 3 102

Математика 5 170

Компютърно моделиране и информационни технологии 1,5 51

История и цивилизации 2 68

Г еография и икономика 2 68

Човекът и природата 2,5 85

Музика 2 68

Изобразително изкуство 2 68

Технологии и предприемачество 1,5 51

Физическо възпитание и спорт 2,5 85

Общо за раздел А: 29,5 1003

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ
Български език и литература 1 34

Математика 1 34

Английски език 0,5 17

Общ брой часове за раздел Б: 2,5 85

Общо за раздел А + раздел Б: 32 1088

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ
Максимален брой часове за раздел В 4 136

- - -

- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В: 36,5 1224



ш . ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за предучилищното и 
училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наридба №4 от 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение №1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 
Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед №РД09-11П от 15.08.2016г. на 
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 
чл.14, ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който са включени и 
часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование.



СРЕДСРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ 
МАРГАРИТА
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

VIIА клас

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  Протокол 
№ 13 от 31.08.2022г., съгласуван е е Обществения съвет към училището -  Протокол 
№ 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1081 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I срок -  18 учебни седмици

II срок -  18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VII клас



I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
VII A клас

Учебни седмици 36

Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5 180

Чужд език -  Английски език 3 108

Математика 5 180

Информационни технологии 1 36

История и цивилизации 2 72

Г еография и икономика 2 72

Биология и здравно образование 2 72

Физика и астрономия 1,5 54

Химия и опазване на околната среда 1,5 54

Музика 1,5 54

Изобразително изкуство 1,5 54

Технологии и предприемачество 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 72

Общо за раздел А: 29 1044

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ

Български език и литература 1 36

Математика 1 36

Английски език 0,5 18

Общ брой часове за раздел Б 2,5 90

Общо за раздел А + раздел Б: 31,5 1134

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ

Максимален брой часове за раздел В 4 144

- - -
- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35,5 1278



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният 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 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение № 1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 
Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед №РД09-11П от 15.08.2016г. на 
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 
чл.14, ал.6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който са включени и часове 
по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. 
за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.



СРЕДСРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail: sou radomir_1912@abv.bg

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за

VIIБ клас

Учебна годица: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  Протокол 
№ 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към училището -  Протокол 
№ 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1082 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:radomir_1912@abv.bg


I срок -  18 учебни седмици

II срок -  18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VII клас



I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
VII Б клас

Учебни седмици 36

Раздел А -  задължителни учебни часове / ЗУЧ

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература 5 180

Чужд език -  Английски език 3 108

Математика 5 180

Информационни технологии 1 36

История и цивилизации 2 72

Г еография и икономика 2 72

Биология и здравно образование 2 72

Физика и астрономия 1,5 54

Химия и опазване на околната среда 1,5 54

Музика 1,5 54

Изобразително изкуство 1,5 54

Технологии и предприемачество 1 36

Физическо възпитание и спорт 2 72

Общо за раздел А: 29 1044

Раздел Б -  избираеми учебни часове / ИУЧ

Български език и литература 1 36

Математика 1 36

Английски език 0,5 18

Общ брой часове за раздел Б 2,5 90

Общо за раздел А + раздел Б: 31,5 1134

Раздел В -  факултативни учебни часове / ФУЧ

Максимален брой часове за раздел В 4 144

- - -
- - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35,5 1278



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният 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 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение № 1 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: волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 
Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед №РД09-11П от 15.08.2016г. на 
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 
чл.14, ал.6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, в който са включени и часове 
по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. 
за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ 
МАРГАРИТА АНА 
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩ ЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

за VIII А  клас

ПРОФИЛ:

„МАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Математика
2. Информатика

Учебна година: 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за профилирано 
образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически”, утвърден с 
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря на вида на образованието и на 
спецификите на обучението за профилирано образование. Приет е на заседание на 
Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към 
училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1083 от
09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За VIII клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

VIII A клас
учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици

Годишен брой 
на часовете

18 18
Седмичен брой на 

часовете
I срок II срок

1 2 3 4 5

Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1.1. Български език и литература 4 4 144

1.2. Чужд език -  Английски език 18 18 648

1.3. Математика 3 3 108

1.4. Информатика 2 2 72

1.5. Информационни технологии 1 1 36

1.6. История и цивилизации - - -

1.6 География и икономика - - -

1.7. Философия 1 1 36

1.8. Биология и здравно образование - - -

1.9. Физика и астрономия - - -

1.10. Химия и опазване на околната среда - - -

1.11. Музика 1 - 18

1.12. Изобразително изкуство - 1 18

1.13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 32 32 1152

Раздел Б - избираеми учебни часове

II. Профилирана подготовка

1.1 Математика - - -

1.2 Информатика - - -

III. Непрофилирана подготовка - - -

1.1 Български език и литература - - -

1.2 Информационни технологии - - -

1.3 История и цивилизации - - -

Общо за раздел Б - - -

Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове

стр. 3



Максимален годишен брой часове за раздел 
В 4 4 144

- - - -

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 36 1296

VIII. Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

8.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

8.2 Час на класа 1 1 36

стр. 4



Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
• Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година;
• Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 
задължително за всеки ученик, обучаван по профил „Математически“ през учебната 
2022/2023 година;

• Изучаваният първи чужд език продължава в IX, Х, XI и XII клас.
• Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките 

на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на 
учебните часове за деня;

• Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 
училището и/или най -  късно до 14.09.2022 година;

• Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 
организиране и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез 
следните видове спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок 
от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. 
Целият клас е една група.

• съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и 
часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията. В 
зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от 
паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с 
годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на 
директора на гимназията.
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1
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Р адом ир
2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 

www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УЧИЛИЩ ЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

за VIII Б  клас

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

КОД 481 Компютърни науки 

ПРОФЕСИЯ:
КОД 481030 „Приложен програмист“ 

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 4810301 „Приложно програмиране“

Учебна година: 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 
специалността с код 4810301 „ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ от професия с код 481030 
„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“, утвърден със Заповед № РД 09-4144829.08.2017 година на 
министъра на МОН по рамкова програма В — ВАРИАНТ „В4“ и отговаря на вида на 
образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на 
заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с 
Обществения съвет към училището -  Протокол № 76 от 29.08.2022г. и с представители на 
местния бизнес и е утвърден със Заповед № 1084 от 09.09.2022г. на Директора.

стр. 1

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


1.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

За VIII клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

VIII Б клас
учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици

Годишен брой 
на часовете

18 18
Седмичен брой на 

часовете
I срок II срок

1 2 3 4 5
Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка
1.1 Български език и литература 4 4 144
1.2. Чужд език -  Английски език 12 12 432
1.3. Математика 3 3 108
1.4. Информационни технологии 1 1 36
1.5 История и цивилизации 2 2 72
1.6 География и икономика 1 1 36
1.7. Философия 1 1 36
1.8. Биология и здравно образование 1 2 54
1.9. Физика и астрономия 2 1 54

1.10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36
1.11. Музика 1 18
1.12. Изобразително изкуство 1 18
1.13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72
II. Обща професионална подготовка

2.1. Предприемачество 1 1 36
Общо за раздел А 32 32 1152

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка - -
IV. Специфична професионална подготовка - -
V. Разширена професионална подготовка - -
VI. Разширена подготовка - -

Общо за раздел Б - -
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка 4 4 144

— - - -
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 36 1296

VIII. Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО
8.1 Допълнителен час по спортни дейности 1 1 36
8.2 Час на класа 1 1 36
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Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и 

предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 

14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015г. за учебния план и Приложение № 6 към 

същата Наредба, рамкова програма В -  вариант В4 и Държавния образователен стандарт 

(ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“.

2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година.

3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Приложно програмиране“ 

от професия „Приложен програмист“ през учебната 2022/2023 година.

4. Изучавания първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията.

5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в раммките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на 

учебните часове за деня.

6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най-късно до 14.09.2023 година.

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които 

развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или 

специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и 

индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в 

съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се използват за 

усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по 

професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с 

интересите на учениците и възможностите на училището.

9. 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 № 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности.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 следния вид спорт: волейбол.
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Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във 

време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група.

10. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са 

включени и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 

от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и 

повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и 

утвърдено със заповед на директора на училището.
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ  
МАРГАРИТА АНАНИЕВА 
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА IX А КЛАС

ПРОФИЛ ’’МАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Математика
2. Информатика

Учебна година: 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за 
профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 
„М ат емат ически”, утвърден с Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря 
на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. 
Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с 
Обществения съвет към училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед 
на директора № 1085 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За IX клас

I срок -  18 учебни седмици

II срок -  18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

IX А клас
Учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици Годишен брой 

на часовете18 18
Седмичен брой 

часовете
1 2 3 4 5

Раздел А - задължителни учебни часове/ЗУЧ

I. Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 108

1.2 Чужд език -  Английски 4 4 144

1.3 Чужд език -  Немски/Френски 2 2 72

1.4 Математика 3 3 108

1.5 Информатика - - -

1.6 Информационни технологии 1 1 36

1.7 История и цивилизации 4 4 144

1.8 География и икономика 2 2 72

1.9 Философия 1 1 36

1.10 Биология и здравно образование 2 3 90

1.11 Физика и астрономия 2 3 90

1.12 Химия и опазване на околната среда 3 2 90

1.13 Музика 1 - 18

1.14 Изобразително изкуство - 1 18

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 30 31 1098

Раздел Б -  избираеми учебни часове

II. Профилирана подготовка

1.1 Математика - - -

1.2 Информатика - - -

III. Непрофилирана подготовка

1.1 Български език и литература 1 1 36

1.2 Информациони технологии 1 - 18

Общо за раздел Б 2 1 54

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152



Раздел В -  факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за 
раздел В 4 4 144

- - - -

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 36 36 1296

Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО

1.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

1.2 Час на класа 1 1 36



Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
• Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година;
• Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 
задължително за всеки ученик, обучаван по профил „Математически“ през учебната 
2022/2023 година;

• Изучаваният първи чужд език продължава в Х, XI и XII клас.
• Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 
часове за деня;

• Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието 
си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 
най -  късно до 14.09.2022 година;

• Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране 
и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове 
спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през 
седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една 
група.

• съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, 
всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по 
БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се 
включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на 
проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в 
блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния 
ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-ma/V/souradom irl912@abv.bg

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА X А КЛАС

ПРОФИЛ: Р<
’’МАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Математика
2. Информатика

Учебна година: 2022/2023

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за 
профилирано образование с интензивно изучаване на чуяед език с профил 
„М ат емат ически”, утвърден с Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря 
на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. 
Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с 
Обществения съвет към училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед 
на директора № 1086 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:souradomirl912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Х клас I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и науката.

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 -  Х1 клас

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

X A клас
Учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици

Годишен брой 
на часовете

18 18
Седмичен брой 

часовете
1 2 3 4 5

Раздел А - задължителни учебни часове

I Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 108

1.2 Чужд език -  Английски 2 2 72

1.3 Чужд език -  Немски/Френски 2 2 72

1.4 Математика 2 2 72

1.5 Информкатика - - -

1.6 Информационни технологии 1 - 18

1.7 История и цивилизации 4 3 126

1.8 География и икономика 2 3 90

1.9 Философия 2 2 72

1.10 Биология и здравно образование 2 2 72

1.11 Физика и астрономия 2 2 72

1.12 Химия и опазване на околната среда 2 2 72

1.13 Музика 1 - 18

1.14 Изобразително изкуство - 1 18

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 27 26 954

Раздел Б -  избираеми учебни часове

II Профилирана подготовка

1.1 Математика - - -

1.2 Информатика - - -

III Непрофилирана подготовка

1.1 Български език и литература 2 3 90

1.2 Чужд език -  Английски език 2 2 72

1.3 Математика 1 1 36



Общо за раздел Б 5 6 198
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152

Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО

1.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

1.2 Час на класа 1 1 36



Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
• Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година;
• Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 
задължително за всеки ученик, обучаван по профил „Математически“ през учебната 
2022/2023 година;

• Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас.
• Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 
часове за деня;

• Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието 
си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 
най -  късно до 14.09.2022 година;

• Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране 
и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове 
спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през 
седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една 
група.

• съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове 
по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се 
включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на 
проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в 
блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния 
ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ 
М АРГАРИТА 
ДИРЕКТОР

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

X Б клас

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 481 „Компютърни науки“

ПРОФЕСИЯ:
код 481030 „Приложен програмист“

о СПЕЦИАЛНОСТ:
код 4810301 „Приложно програмиране“

Учебна година 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на обучение: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 
специалността с код 4810301 „ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ от професия с код 481030 
„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“, утвърден със Заповед № РД 09-4144829.08.2017 година на 
министъра на МОН по рамкова програма В -  ВАРИАНТ „В4“ и отговаря на вида на 
образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на 
заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с 
Обществения съвет към училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на 
директора № 1087 от 09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Х клас
I срок - 18 учебни седмици
II срок - 18 учебни седмици

и 2 учебни седмици за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на X клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

X Б клас
Учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици 

36
Годишен

брой
учебни
часове

18 18 2
Седмичен брой 

часове
Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 108

1.2 Чужд език -  Английски език 2 2 72

1.3 Чужд език -  Немски език/Френски език 2 2 72

1.4 Математика 2 2 72

1.5 Информационни технологии 1 18

1.6 История и цивилизации 4 3 126

1.7 География и икономика 2 3 90

1.8 Философия 2 2 72

1.9 Биология и здравно образование 2 2 72

1.10 Физика и астрономия 2 2 72

1.11 Химия и опазване на околната среда 2 2 72

1.12 Музика 1 18

1.13 Изобразително изкуство 1 18

1.14 Физическо възпитание и спорт 2 2 72

II. Обща професионална подготовка

2.1 Икономика 1 1 36

Общо за раздел А 27 28 990

Раздел Б -  избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка

3.1 Теория на професията

3.1.1 Увод в алгоритмите и структурите от данни 1 1 36

4.1 Практика на професията



4.1.1 Учебна практика

4.1.1.1 Увод в алгоритмите и структурите от данни 1 1 36

IV. Специфична професионална подготовка

4.1 Производствена практика 64

V. Разширена професионална подготовка

5.1 Теория на професията

5.1.1 Увод в алгоритмите и структурите от данни - 
теория 2 2 72

5.2 Практика на професията

5.2.1 Учебна практика

5.2.1.1 Увод в алгоритмите и структурите от данни -  
учебна практика 1 0 18

VI. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

Общо за раздел Б 5 4 162

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 64 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове

VII. Допълнителна подготовка 4 4 144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В - - 64 1296

VIII Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

8.1 Допълнителни часове по спортни дейности 1 1 36

8.2 Час на класа 1 1 36



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и 

предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 14, 

чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015г. за учебния план и Приложение № 6 към същата 

Наредба, рамкова програма В -  вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) 

за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“ .

2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година.

3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Приложно програмиране“ от 

професия „Приложен програмист“ през учебната 2022/2023 година.

4. Изучавания първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията.

5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в раммките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 

часове за деня.

6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния 

учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си 

писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 

най-късно до 14.09.2023 година.

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности 

на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.

8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се използват за 

усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия 

с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на 

учениците и възможностите на училището.

9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.

10. 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 № 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности.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 следния вид спорт: волейбол. 

Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във 

време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група.

11. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са включени 

и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 

21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от 

спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от потребностите на учениците 

от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с 

годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора 

на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ  
МАРГАРИТА АНАНИЕВА 
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА XI А КЛАС

ПРОФИЛ:
’’МАТЕМАТИЧЕСКИ”

о>

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Математика
2. Информатика
3. Английски език
4. Биология и здравно образование

Учебна година: 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за 
профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 
„М ат емат ически”, утвърден с Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря 
на вида на образованието и на спецификите на обучението за профилирано образование. 
Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с 
Обществения съвет към училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със Заповед 
№ 1088 от 09.09.2022г. на Директора.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФ ИК НА У Ч ЕБНИЯ ПРОЦЕС

XI клас

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и науката.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С И ЗКЛЮ ЧЕН И Е 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 -  Х1 клас

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

Н ЕУ ЧЕБН И  ДНИ ЗА УЧИ ЛИ Щ ЕТО :

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ У Ч ЕБЕН  СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ У Ч ЕБЕН  СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

XI А клас
учебна 2022/2023 година

№

Видове подготовка/ 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици Годишен 

брой на 
часовете

18 18
Седмичен брой 

часовете
1 2 3 4 5

Раздел А- задължителни учебни часове

I Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 108

1.2 Чужд език - Английски 2 2 72

1.3 Чужд език - Немски/Френски 2 2 72

1.4 Математика 2 2 72

1.5 Информатика - - -

1.6 Информационни технологии - - -

1.7 История и цивилизации - - -

1.8 География и икономика - - -

1.9 Гражданско образование 1 1 36

1.10 Биология и здравно образование - - -

1.11 Физика и астрономия - - -

1.12 Химия и опазване на околната среда - - -

1.13 Музика - - -

1.14 Изобразително изкуство - - -

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 12 12 432

Раздел Б -  избираеми учебни часове

II Профилирана подготовка

1.1 Математика 5 5 180

1.1.1 Задължителен модул: Геометрия 2 2 72

1.1.2 Задължителен модул: Елементи на 
математическия анализ 2 2 72

1.1.3 Избираем модул: Математическо моделиране 1 1 36



1.2 Информатика 5 5 180

1.2.1 Задължителен модул: Обектно ориентирано 
проектиране и програмиране 4 - 72

1.2.2 Задължителен модул: Структури от данни и 
алгоритми - 4 72

1.2.3 Избираем модул: Практикум по информатика 1 1 36

1.3 Английски език 5 5 180

1.3.1 Задължителен модул: Устно общуване 1 1 36

1.3.2 Задължителен модул: Писмено общуване 1 1 36

1.3.3 Задължителен модул: Езикът чрез литературата 1 1 36

1.3.4 Задължителен модул: Култура и междукултурно 
общуване 1 1 36

1.3.5 Избираем модул: Езиков практикум и култура 1 1 36

1.4 Биология и здравно образование 5 5 180

1.4.1 Задължителен модул: Клетката -  елементарна 
биологична система 4 - 72

1.4.2 Задължителен модул: Многоклетъчна 
организация на биологичните системи - 4 72

1.4.3 Избираем модул: Генетика 1 1 36

III Непрофилирана подготовка - - -

Общо за раздел Б 20 20 720

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152

Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО

1.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

1.2 Час на класа 1 1 36



Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

• Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година;
• Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 
задължително за всеки ученик, обучаван по профил „Математически“ през учебната 
2022/2023 година;

• Изучаваният първи чужд език продължава в XII клас.
• Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 
часове за деня;

• Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието 
си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 
най -  късно до 14.09.2022 година;

• Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране 
и провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове 
спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през 
седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една 
група.

• съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 
план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове 
по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се 
включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на 
проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в 
блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния 
ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ 
М АРГАРИТА 
ДИРЕКТОР

V»КД

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

XIБ клас

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 481 „Компютърни науки“

ПРОФЕСИЯ:
код 481030 „Приложен програмист“

D СПЕЦИАЛНОСТ:
код 4810301 „Приложно програмиране“

Учебна година 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на обучение: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с 
код 4810301 „ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ от професия с код 481030 „ПРИЛОЖЕН 
ПРОГРАМИСТ“, утвърден със Заповед № РД 09-4144829.08.2017 година на министъра на МОН 
по рамкова програма В -  ВАРИАНТ „В4“ и отговаря на вида на образованието и на 
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на 
Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към 
училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1089 от 
09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

XI клас
I срок - 18 учебни седмици
II срок - 18 учебни седмици

и 2 учебни седмици за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и науката.

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на X клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

XI Б клас
Учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици - 36 Годишен

брой
учебни
часове

18 18 2
Седмичен брой 

часове
Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 108

1.2 Чужд език -  Английски език - - -

1.3 Чужд език -  Немски език/Френски език 2 2 72

1.4 Математика 2 2 72

1.5 Информационни технологии

1.6 История и цивилизации

1.7 География и икономика

1.8 Философия

1.9 Гражданско образование 1 1 36

1.10 Биология и здравно образование

1.11 Физика и астрономия

1.12 Химия и опазване на околната среда

1.13 Музика

1.14 Изобразително изкуство

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 72

II. Обща професионална подготовка

2.1 Чужд език по професията -  Английски език 2 2 72

Общо за раздел А 12 12 432

Раздел Б -  избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка

3.1 Теория на професията

3.1.1 Обектно-ориентирано програмиране 2 2 72

3.1.2 Бази данни 2 0 36

3.1.3 Разработка на софтуер 2 2 72

3.2 Практика на професията



3.2.1 Учебна практика

3.2.1.1 Обектно-ориентирано програмиране 2 2 72

3.2.1.2 Бази данни 2 0 36

3.2.1.3 Разработка на софтуер 2 3 90

IV. Специфична професионална подготовка

4.1 Теория на професията

4.1 Програмиране за вградени системи 0 2 36

4.2 Математически основи на програмирането 2 0 36

4.3 Операционни системи 1 1 36

4.4 Конкурентно програмиране 1 18

4.2 Практика на професията

4.2.1 Учебна практика

4.2.1.1 Програмиране за вградени системи 0 2 36

4.2.1.2 Математически основи на програмирането 2 0 36

4.2.1.3 Операционни системи 1 1 36

4.2.1.4 Конкурентно програмиране 0 2 36

4.2.2 Производствена практика 64 64

V. Разширена професионална подготовка

5.1 Теория на професията

5.1.1 Бази данни - теория 2 1 54

5.2 Практика на професията

5.2.1 Учебна практика

5.2.1.1 Бази данни -  учебна практика 0 1 18

VI. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

Общо за раздел Б 20 20 64 720

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 64 1152

Раздел В -  факултативни учебни часове

VII. Допълнителна подготовка 4 4 144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В - - 64 1296

VIII Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

8.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

8.2 Час на класа 1 1 36



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и предучилищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на 

Наредба № 4 от 2015г. за учебния план и Приложение № 6 към същата Наредба, рамкова 

програма В -  вариант В4 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на 

квалификация по професията „Приложен програмист“.

2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година.

3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Приложно програмиране“ от 

професия „Приложен програмист“ през учебната 2022/2023 година.

4. Изучавания първи чужд език продължава и в XII клас като чужд език по професията.

5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в раммките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 

часове за деня.

6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния 

учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си 

писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 

най-късно до 14.09.2023 година.

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на 

учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.

8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се използват за 

усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с 

по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на 

учениците и възможностите на училището.

9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.

10. 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 № 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности.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 следния вид спорт: волейбол. Обучението по 

спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през седмица във време, съгласно 

утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група.

11. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са включени 

и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 

21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от 

спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от потребностите на учениците 

от паралелката, може да се осъществява в блок от два и повече часове, ако е предвидено с 

годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със заповед на директора 

на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ЗА X IIА  КЛАС

ПРОФИЛ:
’’МАТЕМАТИЧЕСКИ”

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. Математика
2. Информатика
3. Английски език
4. Биология и здравно образование

Учебна година: 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за профилирано 
образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „М ат емат ически”, утвърден с 
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 година на МОН и отговаря на вида на образованието и на 
спецификите на обучението за профилирано образование. Приет е на заседание на 
Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към 
училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със Заповед № 1090 от 09.09.2022г. на 
Директора.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФ ИК НА У Ч ЕБНИЯ ПРОЦЕС

X II клас

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 13 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и науката.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С И ЗКЛЮ ЧЕН И Е 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 -  Х1 клас

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

Н ЕУ ЧЕБН И  ДНИ ЗА УЧИ ЛИ Щ ЕТО :

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ У Ч ЕБЕН  СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ У Ч ЕБЕН  СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

XII А клас
учебна 2022/2023 година

№

Видове подготовка/ 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици Годишен 

брой на 
часовете

18 13
Седмичен брой 

часовете
1 2 3 4 5

Раздел А- задължителни учебни часове

I Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 93

1.2 Чужд език -  Английски език 2 2 62

1.3 Чужд език -  Немски/Френски език 2 2 62

1.4 Математика 2 2 62

1.5 Информкатика - - -

1.6 Информационни технологии - - -

1.7 История и цивилизации - - -

1.8 География и икономика - - -

1.9 Гражданско образование 1 1 31

1.10 Биология и здравно образование - - -

1.11 Физика и астрономия - - -

1.12 Химия и опазване на околната среда - - -

1.13 Музика - - -

1.14 Изобразително изкуство - - -

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 62

Общо за раздел А 12 12 372

Раздел Б -  избираеми учебни часове

II Профилирана подготовка

1.1 Математика 5 5 155

1.1.1 Задължителен модул: Практическа 
математика 4 - 72

1.1.2 Задължителен модул: Вероятности и 
анализ на данни - 4 52

1.1.3 Избираем модул: Математическо 
моделиране 1 1 31

1.2 Информатика 5 5 155

1.2.1 Задължителен модул: Релационен модел 
на база данни 4 - 72

1.2.2 Задължителен модул: Програмиране на - 4 52



информационни системи

1.2.3 Избираем модул: Практикум по 
информатика 1 1 31

1.3 Английски език 5 5 155

1.3.1 Задължителен модул: Устно общуване 1 1 31

1.3.2 Задължителен модул: Писмено общуване 1 1 31

1.3.3 Задължителен модул: Езикът чрез 
литературата 1 1 31

1.3.4 Задължителен модул: Култура и 
междукултурно общуване 1 1 31

1.3.5 Избираем модул: Езиков практикум и 
култура 1 1 31

1.4 Биология и здравно образование 5 5 155

1.4.1 Задължителен модул: Многоклетъчна 
организация на биологичните системи 1 2 44

1.4.2 Задължителен модул: Биосфера -  
структура и процеси 1 1 31

1.4.3 Задължителен модул: Еволюция на 
биологичните системи 2 1 49

1.4.4 Избираем модул: Синтетична теория на 
еволюцията 1 1 31

III Непрофилирана подготовка

1.1 - - - -

1.2 - - - -

1.3 - - - -

1.4 - - - -

Общо за раздел Б 20 20 620

Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 992

Часове на основание чл. 92, ал.1 и ал. 2 от ЗПУО

1.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 31

1.2 Час на класа 1 1 31



Ill. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

• Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година;
• Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 
задължително за всеки ученик, обучаван по профил „Математически“ през учебната 2022/2023 
година;

• Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на 
общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните 
часове за деня;

• Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието 
си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или 
най -  късно до 14.09.2022 година;

• Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, 
Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 
провеждане на спортни дейности, се предвиждат часове за обучение чрез следните видове 
спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, през 
седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас е една група.

• съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, 
всяка учебна седмица включва и по един час час на класа, в който са включени и часове по 
БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 13 от 21.09.2016г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Часът на класа се 
включва в седмичното разписание на училището. В зависимост от спецификата на 
проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в 
блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния 
ръководител и утвърдено със заповед на директора на училището.



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„Свети Свети Кирил и Методий” -  гр. Радомир

2400 Радомир, ул. „Райко Даскалов” 31, тел.: 0777 8 24 18, 
www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 481 „Компютърни науки“ 

ПРОФЕСИЯ:
код 481030 „Приложен програмист“ 

СПЕЦИАЛНОСТ:
код 4810301 „Приложно програмиране“

Учебна година 2022/2023 
Форма на обучение: дневна 
Организация на обучение: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с 
код 4810301 „ПРИРОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“ от професия с код 481030 „ПРИЛОЖЕН 
ПРОГРАМИСТ“, утвърден със Заповед № РД 09-4144829.08.2017 година на министъра на МОН 
по рамкова програма В -  ВАРИАНТ „В4“ и отговаря на вида на образованието и на 
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на 
Педагогическия съвет, Протокол № 13 от 31.08.2022г„ съгласуван е с Обществения съвет към 
училището -  Протокол № 6 от 29.08.2022г. и е утвърден със заповед на директора № 1091 от

XII Б клас

09.09.2022г.

http://www.su-radomir.com
mailto:sou_radomir_1912@abv.bg


I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

XII клас
I срок - 18 учебни седмици
II срок - 11 учебни седмици

и 2 учебни седмици за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-4066/30.08.2022г. график на 

учебното време за учебната 2022/2023 година на министъра на образованието и 

науката.

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

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО:

19.05.2023 г. -  ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. -  втори ДЗИ 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. -  НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас

16.06.2023 г. -  НВО по математика в края на VII и на X клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

06.02.2023 г. I -  XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

16.05.2023 г. XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV -  VI клас (16 учебни седмици)

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

14.07.2023 г. X -  XI клас (за паралелки с професионална подготовка)



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 
ЧАСОВЕ

XII Б клас
учебна 2022/2023 година

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни 
седмици 

31
Годишен

брой
учебни
часове

18 11 2
Седмичен брой 

часове

Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1.1 Български език и литература 3 3 87

1.2 Чужд език -  Английски език - - -

1.3 Чужд език -  Немски/Френски език 2 2 58

1.4 Математика 2 2 58

1.5 Информационни технологии

1.6 История и цивилизации

1.7 География и икономика

1.8 Философия

1.9 Гражданско образование 1 1 29

1.10 Биология и здравно образование

1.11 Физика и астрономия

1.12 Химия и опазване на околната среда

1.13 Музика

1.14 Изобразително изкуство

1.15 Физическо възпитание и спорт 2 2 58

II. Обща професионална подготовка

2.1 Чужд език по професията -  Английски език 2 2 58

Общо за раздел А 12 12 348

Раздел Б -  избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка

IV. Специфична професионална подготовка

4.1 Теория на професията

4.1.1 Алгоритми и структури от данни 2 2 58



4.1.2 Функционално програмиране 1 1 29

4.1.3 Интернет програмиране 2 2 58

4.1.4 Софтуерно инженерство 2 2 58

4.2 Практика на професията

4.2.1 Учебна практика

4.2.1.1 Алгоритми и структури от данни 3 3 87

4.2.1.2 Функционално програмиране 1 1 29

4.2.1.3 Интернет програмиране 4 4 116

4.2.1.4 Софтуерно инженерство 3 3 87

4.2.2 Производствена практика 64

V. Разширена професионална подготовка

5.1 Теория на професията

5.1.1 Интернет програмиране - теория 1 1 29

VI. РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

6.1 География и икономика 1 1 29

Общо за раздел Б 20 20 64 580

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 64 928

Раздел В -  факултативни учебни часове

VII. Допълнителна подготовка 4 4 144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В - - 64 1296

VIII Часове на основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

8.1 Учебен час за спортни дейности 1 1 36

8.2 Час на класа 1 1 36



III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно Закона за училищното и 

предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение чл. 

14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015г. за учебния план и Приложение № 6 към 

същата Наредба, рамкова програма В -  вариант В4 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Приложен 

програмист“.

2. Училищния учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година.

3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Приложно програмиране“ 

от професия „Приложен програмист“ през учебната 2022/2023 година.

4. Изучавания първи чужд език продължава като чужд език по професията.

5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на 

учебните часове за деня.

6. Изучаваните учебни предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най-късно до 14.09.2022 година.

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, 

които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата 

и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и 

индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в 

съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.

8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се използват 

за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по 

професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с 

интересите на учениците и възможностите на училището.

9. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.

10. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени 

от директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за



организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.

11. 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 № 1111/15.08.2016г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности.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 следния вид 

спорт: волейбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок от два часа, 

през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. Целият клас 

е една група.

12. Съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час на класа, в който са 

включени и часове по БДП съгласно Приложение № 5 към чл.11, ал.3 от Наредба № 

13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Часът на класа се включва в седмичното разписание на училището. В 

зависимост от спецификата на проблематиката и от потреблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява в блок от два и 

повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител 

и утвърдено със заповед на директора на училището.


