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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:   

ИВАН ПАВЛОВ 

ДИРЕКТОР 

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“   

 

 
                          

 

   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за Iа клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение:ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  

 
 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол № 4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 370/08.09.2021 г. 
 

 

 

 

 

           Никопол, 2021 година 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

 

 

 

 

 

 

Начален етап 

І а клас 

Учебни седмици 32* 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Математика 4 128 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 19 608 

              Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1.Български език и литература 1 32 

2.Математика 1 32 

3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 22 704 

       Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832 

Час на класа 1 32 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 32 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба, изм. и доп.в бр.76 на ДВ от 2020г. 

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

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, чрез 

 следните видове спорт: Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. В изпълнение на заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, учениците от първи до 

дванадесети клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението 

се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 5 към Заповед №РД 

09-2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

4. *За класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една учебна 

седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в прогимназиален 

етап.  

6. Училищния прием се осъществява с удостоверение за завършена подготвителна група и  

заявление от родител, съгласно чл.12 ал. 2 от ЗПУО 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 - 370/ 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. чл 3, ал.3 от Наредба №10/ 2016г.за 

организация на дейностите в училищното образование(ДВ бр.78,от 04.09.2020г.) ,във 

връзка с решение за приемане от Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание 

от 08.09.2021 година и съгласуване с Обществения съвет към училището с протокол № 

4 /08.09.2021 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за I a  клас 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г. ).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница”№7, 

тел. 06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                    УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

               / Иван Павлов / 
 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 371/08.09.2021 г. 

 

 
                                                         Никопол, 2021 година 
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I. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

Начален етап 

ІI а клас 

Учебни седмици 32* 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език - Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел  В 4 128 

1. Танцова формация – сборна група 2 64 

2. Вокална група – сборна група 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 

Час на класа 1 32 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 32 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба, изм. и доп.в бр.76 на ДВ от 2020г. 

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

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

 следните видове спорт: Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. В изпълнение на заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, учениците от първи до 

дванадесети клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението 

се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 6 към Заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

4. *За класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една учебна 

седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“гр. Никопол организира целодневно обучение 

със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в прогимназиален етап.  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940  гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел. 06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                                            УТВЪРЖДАВАМ: …………………… 

                            / Иван Павлов / 
 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II б клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2020/2021 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 371/08.09.2021 г. 
 

 

 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

Начален етап 

ІI б клас 

Учебни седмици 32* 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел  В 4 128 

1. Танцова формация – сборна група 2 64 

2. Вокална група – сборна група 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 

Час на класа 1 32 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 32 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 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: Лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. В изпълнение на заповед 

№РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, учениците от първи 

до дванадесети клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. 

Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 6 към 

Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

4. *За класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една учебна 

седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап.  



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 - 371/ 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. чл 3, ал.3 от Наредба №10/ 2016г.за 

организация на дейностите в училищното образование(ДВ бр.78,от 04.09.2020г.)във 

връзка с решение за приемане от Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание 

от 08.09.2021 година и съгласуване с Обществения съвет към училището с протокол № 

4/08.09.2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за II а,б клас 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

Тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

      / Иван Павлов / 
 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия 

съвет - протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет 

към училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора 

със заповед на № РД-16- 372/08.09.2021 г. 

 
 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  
  

 
Начален етап 

ІII а клас 

Учебни седмици 32* 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език - Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 24,5 784 

                             Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

1. Български език и литература 1 32 

2. Математика 1 32 

3. Физическо възпитание и спорт 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б 27 864 

                                        Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

1. Танцова формация – сборна група 2 64 

2. Вокална група – сборна група 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 992 

Час на класа 1 32 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 32 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 

4 от 30.11.2015 г. 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: лека атлетика  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, 

ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план  

 

4. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа 

на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални 

теми за всеки клас, съгласно Приложение 7 към Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 

година на министъра на образованието и науката. 

 

5. *За класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една 

учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 

 

6. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 372 / 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. чл 3, ал.3 от Наредба №10/ 2016г.за 

организация на дейностите в училищното образование(ДВ бр.78,от 04.09.2020г.)във 

връзка с решение за приемане от Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание 

от 08.09.2021 година и съгласуване с Обществения съвет към училището с протокол № 

4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за III а клас 

 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940  гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница”№7, 

тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                             УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                           / Иван Павлов / 

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия 

съвет - протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет 

към училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора 

със заповед на № РД-16- 373/08.09.2021 г. 

 
Никопол, 2021г. 
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   УЧЕ 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  
 

 
Начален етап 

ІV а клас 

Учебни седмици 34 

                                 Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 

Чужд език - Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Български език и литература 1 34 

2. Математика 1 34 

3. Физическо възпитание и спорт 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 

                          Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

1. Танцова формация – сборна група 2 68 

2 .Вокална група – сборна група 2 68 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 1054 

Час на класа 1 34 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 34 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 

от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  
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2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

чрез  следните видове спорт: лека атлетика  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и 

науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа на класа правилата 

за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, 

съгласно Приложение 8 към Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на министъра 

на образованието и науката. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

5. 4. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940  гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница”№7, 

тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                    / Иван Павлов / 

 

   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV б клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 373/08.09.2021 г. 

 
 

Никопол, 2021г. 
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  УЧЕБНИ  ПРЕДМ 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

 

 
Начален етап 

ІV б клас 

Учебни седмици 34 

                                 Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 

Чужд език - английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Български език и литература 1 34 

2. Математика 1 34 

3. Физическо възпитание и спорт 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 

                          Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

1. Танцова формация – сборна група 2 68 

2 .Вокална група – сборна група 2 68 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 1054 

Час на класа 1 34 

Модул  Спортни дейности – Лека атлетика 1 34 
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1. Настоящият училищен учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 

от 30.11.2015 г. 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: лека атлетика  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, 

ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието 

и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа на класа 

правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за 

всеки клас, съгласно Приложение 8 към Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на 

министъра на образованието и науката. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

5. 4. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ. Никопол, обл.Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел. 06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№РД-16-373 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 , чл.263 ал.1 т.6 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 

г. за учебния план след приемане от Педагогическия съвет (протокол № 14 от 

08.09.2021год..) и съгласуване с Обществения съвет към училището (протокол № 4 от 

08.09.2021г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  на 

за IV а,б клас 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР:………………… 

                Иван Павлов 

. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

      /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за V а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 374/08.09.2021 г. 
 

 

 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

Прогимназиален етап 

V а клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5 170 

Чужд език – Английски език 3 102 

Математика 4,5 153 

Компютърно моделиране и информационни 

технологии 
1,5 51 

История и цивилизации 2 68 

География и икономика 1,5 51 

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 28 952 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1.Български език и литература 1 34 

2.Математика 1,5 51 

Общо за раздел А + раздел Б 30,5 1037 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

1. Танцова формация – сборна група 2 68 

2. Вокална група – сборна група   2 68 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 34 1173 

Час на класа 1 34 

Модул  Спортни дейности - Волейбол 1 34 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  
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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 № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.   

4. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и 

науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа на класа правилата за 

движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно 

Приложение 9 към Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на министъра на образованието 

и науката. 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“гр. Никопол организира целодневно обучение 

със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в прогимназиален етап.  

6. Училищния прием се осъществява с Удостоверение за завършен начален етап на основно 

образование (Ном. № 3-25), съгласно чл.142 ал. 2 от ЗПУО  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 374 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. , във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за V а клас 
 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Прогимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7,  

Тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                      /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VI а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 375/08.09.2021 г. 
 

 

Никопол, 2021г. 
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I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 

 
Прогимназиален етап 

VI а клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужд език – Английски език 
3,5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
1,5 51 

 

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 
27,5 935 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1.Български език и литература 1,5 51 

2.Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

1. Танцова формация – сборна група 2 68 

2. Вокална група – сборна група   2 68 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 34 1156 

 

Час на класа 1 34 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 34 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. 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: Баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/ 15.08.2016 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  В изпълнение на заповед 

№РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, учениците от първи 

до дванадесети клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата. 

Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 10  към 

Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

 

4. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап.  
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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 375/ 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. , във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен учебен план  

за VI а клас 

 
 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Прогимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7,  

Тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                              УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                              /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VII а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 376/08.09.2021 г. 
 

 

 

Никопол, 2021г. 
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I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 
Прогимназиален етап 

VII а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 180 

 

Чужд език – Английски език 
3 108 

 

Математика 
4 144 

 

Информационни технологии 
1 36 

 

История и цивилизации 
2 72 

 

География 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 
28 1008 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 108 

 

1.БЕЛ 1,5 54 

2.Математика 1,5 54 

Общо за раздел А + раздел Б 
31 1116 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2. Вокална група – сборна група 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 

 

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 36 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 

№ 4 от 30.11.2015 г. 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: Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, 

ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.   

 

4. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа 

на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по 

глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 11  към Заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница”№7,  

Тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

      /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VII б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 376/08.09.2021 г. 
 

 

 

 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ  

 
Прогимназиален етап 

VII б клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 180 

 

Чужд език – Английски език 
3 108 

 

Математика 
4 144 

 

Информационни технологии 
1 36 

 

История и цивилизации 
2 72 

 

География 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 
28 1008 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 108 

 

1.БЕЛ 1,5 54 

2.Математика 1,5 54 

Общо за раздел А + раздел Б 
31 1116 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2. Вокална група – сборна група 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 

 

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 36 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 

от 30.11.2015 г. 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: Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, 

т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.   

 

4. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и 

науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа на класа правилата 

за движение по пътищата. Обучението се извършва по глобални теми за всеки клас, 

съгласно Приложение 11  към Заповед №РД 09-2684/20.09.2018 година на 

министъра на образованието и науката. 

 

 

5. Като средищно училище СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол организира целодневно 

обучение със сформирани 5 полуинтернатни групи – 4 в начален етап и 1 в 

прогимназиален етап. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ.Никопол, обл. Плевен,ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 376 / 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14 на заседание от 08.09.2021година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен учебен план  

за VII a,б  клас 

 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Прогимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

Тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                           УТВЪРЖДАВАМ: ………………… 

                    /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VIII а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение:ДНЕВНА 

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ “ 

Етап на образование – Първи гимназиален 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет 

- протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 377/08.09.2021 г. 
 

 
 

Никопол, 2021г. 

 



 

 

стр. 2 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 

 
I  гимназиален етап 

VIII а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 4 144 

Чужд език – Английски език 4 144 

Математика 3 108 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизация 2 72 

География и икономика 1 36 

Философия 1 36 

Биология и здравно образование 1,5 54 

Физика и астрономия 1,5 54 

Химия и опазване на околната среда 1 36 

Технологии и предприемачество 2 72 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 
25 900 

 

                              Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 7 252 

1.Български език и литература 1 36 

2.Математика 1 36 

3. Биология и здравно образование 2 72 

4. Химия и опазване на околната среда 2 72 

5.Музика 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

                                     Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2. Вокална група – сборна група 2 72 

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

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 36 
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         ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 

4 от 30.11.2015 г. 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: Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-

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

провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.   

 

4. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в часа 

на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по 

глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 12  към Заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

 

5. Училищния прием се осъществява със Свидетелство за завършено основно 

образование (Ном. № 3-30) съгласно чл.142 ал. 2 от ЗПУО 

 

 
 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 377 / 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за VIII а клас 

с  Профил „Природни науки“ 

 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Първи гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail: sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                          УТВЪРЖДАВАМ: ………………… 

                    /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IX а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021 /2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ “ 

Етап на образование – Първи гимназиален 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет 

- протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 378/08.09.2021 г. 
 

 

 

                                                           Никопол, 2021г.
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 

 
I гимназиален етап 

IX а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Чужд език – Английски език 2 72 

Чужд език – Руски език 2 72 

Математика 3 108 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 2 72 

География и икономика 1 36 

Философия 1 36 

Биология и здравно образование 1 36 

Физика и астрономия 1 36 

Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

Технологии и предприемачество 2,5 90 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общ брой часове за раздел А 24 864 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 8 288 

1.Български език и литература 1,5 54 

2.Математика 1 36 

3. Биология и здравно образование 3 108 

4. Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

5. Музика 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2 .Вокална група – сборна група 2 72 

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

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 36 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 

№ 4 от 30.11.2015 г. 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: Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от 

ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, 

Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в 

часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по 

глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 13  към Заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 
 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 378 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. ,във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за IX а клас 

с Профил „Природни науки“ 

 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Първи гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план, изм. ДВ, бр.76, 2020г.).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 
                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

 Иван Павлов 



 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ.Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 

           

УТВЪРДИЛ: ………………………........ 

                              Иван Стоилов Павлов 

   

СЪГЛАСУВАЛ: …………………………… 

                                  Евгения Георгиева        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

                                                                                   ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

                                                                                   РАВНИЩЕ  -  завършено основно  

                                                                                   образование 

                                                                                  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

                                                                                  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  дневна 

                                                                                  ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас 

                                                                                  ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

                                                                                  РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас 

                                                                                  НИВО ПО НАЦИОНАЛНА  

                                                                                  КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 3 

                                                                                  РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В5  

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план на специалността с код 

3450501 „Малък и среден бизнес“ от професията с код 345050 „Сътрудник в малък и среден 

бизнес“, утвърден със заповед № РД 09 – 4739/01.09.2017година на министъра на МОН по 

рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5”, разработен с участието на местния бизнес, във 

връзка с изискванията на чл. 16, ал. 3 от Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, 

съгласуван с Обществения съвет към училището за учебната 2021/2022 година,  приет на 

заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 14/08.09.2021г. и Утвърден със заповед 

№РД-16-379 / 08.09.2021 г.  на директора за учебната 2021/2022 година. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

345 „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ПРОФЕСИЯ:  

345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

 

3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

КЛАС: IX 

         

           Плевен, 2021 година 



I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

                                                                                                                         

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

VIІІ и ІХ  клас    ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

Х клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІ клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІІ клас     ІІ срок – 13 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

 

 

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: 02.06.2022 г. – Патронен празник на  

СУ „ Христо Ботев“ гр. Никопол 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката  

№ РД-09-1804/31.08.2021г. 

1. Началото и края на ваканциите с изключение на лятната за учебната 

2021/2022 година  

    ===========================================================  

  30.10.2021 г. -  01.11.2021 г. вкл.           есенна ваканция   

  24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.  коледна ваканция I-XII клас     

  01.02.2022 г.                                   междусрочна  I-XII клас      

  01.04.2022 г.-  10.04.2022 г.вкл.  пролетна  за I-XI клас 

 

2.Неучебни дни за учебната 2021/2022 година :   

   

  18.05. 2022 г.     ДЗИ по БЕЛ  

  20.05. 2022 г.  Втори ДЗИ 

  25.05.2022г.  неучебен, но присъствен по повод Деня на 

българската просвета и култура и 

славянската писменост   

3. Началото на втория срок 

 

02.02.2022г.    за I-XI клас 

 

4.Край на втория учебен срок  

 

 12.05.2022г.     ХІІ клас (13 учебни седмици ) 

 31.05.2022 г. (07.06.2022)  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за                          

                 проектни дейности) 

 

15.06.2022г                                                   IV-VI клас (16 учебни седмици) 
 

 30.06.2022г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в 

спортни училища)  

 30.06.2022г.     VII - XI клас (18 учебни седмици) 

14.07.2022 г.                                            Х – XI клас (за паралелки с проф. подготовка) 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА 

СРЕДНАТА СТЕПЕН 

 

 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

I гимназиален етап II гимназиален етап 
ОБЩ

О 

Класове Общо Класове Общо   

VІІІ 

ІХ 

2021/2022 Х 

VІІІ – 

Х ХІ ХІІ 

XІ – 

ХII 

VІІІ – 

ХІІ 

Учебни седмици 36 18 18 36 36 2   36 2 29 2     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
  

I II 
ГОД

.          

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 

144 3 3 108 108 

 

360 108 

 

87 

 

195 555 

2. Чужд език – Английски език 

144 2 2 72 72 

 

288 

     

288 

3. Чужд език – Руски език 

 2 2 72 72   144 72   58   130 274 

4. Математика  

108 3 3 108 72 

 

288 72 

 

58 

 

130 418 

5. Информационни технологии 

36 1 1 36 18   90           90 

6. История и цивилизации 

72 2 2 72 126 

 

270 

     

270 

7. География и икономика 

36 1 1 36 90   162           162 

8. Философия 

36 1 1 36 72   144           144 

9. Гражданско образование 

   

 

    

 

36   29   65 65 

10. Биология и здравно образование 

54 1 1 36 72   162           162 

11. Физика и астрономия 

54 1 1 36 72   162           162 

12. 

Химия и опазване на околната 

среда 

36 2 1 54 72   162           162 

13. Музика 

18 0 1 18 18   54           54 

14. Изобразително изкуство 

18 0 1 18 18   54           54 

15. Физическо възпитание и спорт 

72 2 2 72 72   216 72   58   130 346 

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията –   

        

 

72   58   130 130 

2. 

Здравословни и безопасни 

условия на труд  

1 0 18 

 

  18           18 

3. Предприемачество 

36     

 

  36           36 

4. Икономика  

    36   36           36 

  Общо за раздел А 

864   792 990   2646 432   348   780 3426 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III Отраслова професионална подготовка  

1. Обща икономическа теория 36 2 2 72   108      108 

2. Икономика на предприятието     72  72 72    72 144 

3. Обща теория на счетоводната 

отчетност 
       36    36 36 

4. Управление на маркетинга        54    54 54 

5. Право        54    54 54 

6. Учебна практика:              

6.1. Бизнес комуникации       54  54      54 

6.2. Икономика на предприятието         36    36 36 

6.3. Обща теория на счетоводната 

отчетност 
       36    36 36 

6.4. Икономическа информатика        72    72 72 

IV. Специфична професионална подготовка  

1. Икономика и организация на 

предприятиeто 
         58  58 58 

2. Трудово право 
         

    

29 
 29 29 

3 Счетоводство на предприятието 
         

    

58 
 58 58 

4. Стокознание 
         

    

58 
 58 58 

5.  Делова кореспонденция и 

организация на офиса   
       36    36 36 

6. Учебна практика:              

6.1. Делова кореспонденция и 

организация на офиса 
       36    36 36 

6.2. Функционални приложни 

програми 
       72    72 72 

6.3. Работа в учебно предприятие        144    144 144 

6.4. Счетоводство на предприятието          58  58 58 

6.5. Икономика и организация на 

предприятиeто 
         58  58 58 

6.6. Разработване на бизнес проект          116  116 116 

6.7. Електронна търговия  
         29  29 29 

6.8. Бизнес комуникации на чужд 

език          58  58 58 

7. Производствена практика      64 64  64  64 128 192 

V. Разширена професионална 

подготовка  252   288 36  576 72  29  101 677 

1. Обща икономическа теория              

1.1 Обща икономическа теория - 

Микроикономика 
36 1 1 36   72      72 

1.2 Обща икономическа теория - 

Макроикономика 
72      72      72 

2. Снабдяване 36      36      36 

3. Икономика на предприятието – 

основи 
 1 1 36 36  72      72 



  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Училищният учебен план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и 

обучение,  чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния, рамкова програма В – 

вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по 

професията 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

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

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

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН 

БИЗНЕС“ от професия  345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ през 

учебната 2020/2021 година; 

          2.  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;  

3. Обучението се осъществява в учебни часове във всеки от работните дни на седмицата, 

в учебното време и продължителността на учебния час, включително  на учебния час за 

спортни дейности и за часа на класа е 40 минути и шестдесет минути - по производствена 

практика. Учебният ден започва в 08:00 часа;  

4. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Малката почивка е с 

продължителност от 10 минути. Предвижда се една голяма почивка от 25 минути след третия  

учебен час; 

8. Учебна практика:              

8.1 Обща икономическа теория - 

Макроикономика 
36 2 2 72   108      108 

8.2 Предприемачество - проект 72      72      72 

8.3 Бизнес комуникации – писмени 

компетентности 
 2 2 72   72      72 

8.4 Икономика на предприятието -

Организация  
 2 2 72   72      72 

VI. Разширена подготовка          29  29 29 

 Общо за раздел Б 288   360 162 64 874 720 64 580 64 1428 2302 

 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 144   144 144  432 144  124  268 700 

 Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 
1296   1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428 

Часове на основание чл. 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел IV „Училищен учебен план“ на Наредба № 4 от 30 

ноември 2015 г. за учебния план 

1 Модул за осъществяване на 

спортни дейност     Баскетбол 
36 1 1 36 36  108 36  31  67 175 

2 Час на класа 36 1 1 36 36  108 36  31  67 175 

               



5. Почивките преди учебните часове за спортни дейности е 10 минути. Между часовете, 

провеждани в блок от два часа не се предвижда почивка; 

6. Часовете по учебна практика от разширената професионална подготовка се провеждат 

в блок от 2 часа, без почивка между тях; 

7. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в 

гимназията, извън останалите учебните часове. Обучението по спортни дейности се 

осъществява в блок от два часа, през седмица в работно време, съгласно утвърден график за 

всеки учебен срок,  чрез  следните видове спорт: Баскетбол 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, чл. 21, ал. 3 от Закона за 

физическото възпитание и спорт и Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 год. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Целият клас е 

една група. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  по време на учебната година;  

8. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се 

веднъж седмично, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план. Обучението в час на класа може да се осъществява в блок от два и повече 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от 

паралелката, предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със 

заповед на директора на гимназията.  

9. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление; 

10. Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план  за паралелката се 

разпределят за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание, общо за цялата 

гимназия; 

11. 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 14.09.2021 година. Факултативните учебни часове, предоставени за 

допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули 

и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на 

учениците. 

12. Краят на учебните занятия за паралелката се определя със седмичното разписание на 

гимназията. 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 



     3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по теория и практика на професията „Сътрудник в малък и среден 

бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“. 

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някои от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална 

изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се 

определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно 

държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за 

професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в 

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

     4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за 

учебния план, рамкова програма В – вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“. 

    4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 

   4.3. 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.  

    4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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 с възможностите на училището. 

   4.5. 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 

  4.6. 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. 

   4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.8. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2021/2022 година; 

4.9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“ гр.Никопол; 

4.10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава; 

4.11. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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; 

4.12. 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; 

4.13. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните 



потребности и с възможностите на бизнес, съгласно чл.16, ал. 3 на Наредба № 4 от 30 ноември 

2015 г. за учебния план; 

4.14. Училищния учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2018/2019 година, 

които следва да завършат XII-ти клас през учебната 2022/2023 година. 

4.15. Училищният учебен план  е приет с решение на педагогическия съвет, протокол № 14 / 

08.09.2021 година. Съгласуван е с обществения съвет към СУ „ Христо Ботев“ град Никопол и 

е утвърден със Заповед №  РД-16 - 379 / 08.09.2021 г.на директора.  

4.16.  Екземпляри от Училищния учебен план се съхраняват в задължителната документация 

на училището  за учебната 2021/2022 година и съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя по електронен път на МОН и РУО. 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 379 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен учебен план  

за IX б клас 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

ПРОФЕСИЯ: 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Първи гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940, гр.Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница” №7, 

Тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 
 

 

 
                                       УТВЪРЖДАВАМ: ………………… 

                    /Иван Павлов/ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за  X а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение:  ДНЕВНА 

Профил „ПРИРОДНИ НАУКИ “ 

Етап на образование – Първи гимназиален 

 

 
 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет 

- протокол № 14 /08.09.2021 г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №4/08.09.2021 и е утвърден от директора със 

заповед на № РД-16- 380/08.09.2021 г. 

 
 

 

 

Никопол  2021
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 

 
I  гимназиален етап 

X а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Чужд език – Английски език 2 72 

Чужд език – Руски език 2 72 

Математика 2 72 

Информационни технологии 0,5 18 

История и цивилизации 3,5 126 

География и икономика 2,5 90 

Философия 2 72 

Биология и здравно образование 2 72 

Физика и астрономия 2 72 

Химия и опазване на околната среда 2 72 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 
26,5 954 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел  Б 
5,5 198 

 

1.Български език и литература 1 36 

2.Математика 2 72 

3. Биология и здравно образование 1 36 

4. Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

Общо за раздел А + раздел Б 
32 1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел  В 
4 144 

 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2. Вокална група – сборна група 2 72 

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

 

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Баскетбол 1 36 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и  училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 

№ 4 от 30.11.2015 г. 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: Баскетбол  съгласно чл. 92, ал. 1 от 

ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, 

Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката 

за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. В изпълнение на заповед №РД 09-2684/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците от първи до дванадесети клас изучават в 

часа на класа правилата за движение по пътищата. Обучението се извършва по 

глобални теми за всеки клас, съгласно Приложение 14  към Заповед №РД 09-

2684/20.09.2018 година на министъра на образованието и науката. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 
 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 380 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 , чл.14, ал.1 и 2 ,чл. 17, ал. 1 от 

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план след приемане от Педагогическия съвет 

(протокол № 14 от 08.09.2021 год..) и съгласуване с Обществения съвет към училището 

(протокол № 4 от 08.09.2021г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  на 

 

за X а клас 

с Профил „Природни науки“ 

 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Първи гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР:………………… 

                Иван Павлов 

 

 

 

 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ.Никопол, обл. Плевен,ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

           

 

УТВЪРДИЛ: ………………………........ 

                          Иван Стоилов Павлов 

   

СЪГЛАСУВАЛ: …………………………… 

                                   Евгения Георгиева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

                                                                                                                                                                                     

                                                                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  -  завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ         - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -     дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 3 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В5  
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ 

ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план на специалността с код 3450501 

„Малък и среден бизнес“ от професията с код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 

утвърден със заповед № РД 09 – 4739/01.09.2017година на министъра на МОН по рамкова 

програма В - ВАРИАНТ „В5”, разработен с участието на местния бизнес, във връзка с 

изискванията на чл. 16, ал. 3 от Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, съгласуван с 

Обществения съвет към училището за учебната 2021/2022 година,  приет на заседание на 

Педагогическия съвет,  Протокол № 14/08.09.2021г. и Утвърден със заповед №РД-16-381 / 

08.09.2021 г.  на директора за учебната 2021/2022 година. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

345 „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ПРОФЕСИЯ:  

345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

КЛАС:  X 

 

 

       Плевен, 2021 година 

 

 

 



 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

                                                                                                                         

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

VIІІ и ІХ  клас    ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

Х клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІ клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІІ клас     ІІ срок – 13 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

 

 

 

 

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: 02.06.2022 г. – Патронен празник на  

СУ „ Христо Ботев“ гр. Никопол 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката  

№ РД-09-1804/31.08.2021г. 

1. Началото и края на ваканциите с изключение на лятната за учебната 

2021/2022 година  

    ===========================================================  

  30.10.2021 г. -  01.11.2021 г. вкл.           есенна ваканция   

  24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.  коледна ваканция I-XII клас     

  01.02.2022 г.                                   междусрочна  I-XII клас      

  01.04.2022 г.-  10.04.2022 г.вкл.  пролетна  за I-XI клас 

 

2.Неучебни дни за учебната 2021/2022 година :   

   

  18.05. 2022 г.     ДЗИ по БЕЛ  

  20.05. 2022 г.  Втори ДЗИ 

  25.05.2022г.  неучебен, но присъствен по повод Деня на 

българската просвета и култура и 

славянската писменост   

3. Началото на втория срок 

 

02.02.2022г.    за I-XI клас 

 

4.Край на втория учебен срок  

 

 12.05.2022г.     ХІІ клас (13 учебни седмици ) 

 31.05.2022 г. (07.06.2022)  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за                          

                 проектни дейности) 

 

15.06.2022г                                                   IV-VI клас (16 учебни седмици) 
 

 30.06.2022г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в 

спортни училища)  

 30.06.2022г.     VII - XI клас (18 учебни седмици) 

14.07.2022 г.                                            Х – XI клас (за паралелки с проф. подготовка) 

 

 

 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА 

СРЕДНАТА СТЕПЕН 

 Видове подготовка, 

учебни 

предмети/модули 

I гимназиален етап II  гимназиален етап общо 

Класове общо Класове общо     

VIII 

клас 

19-20 

IX 

клас 

20-21 

X клас 

2021/2022г. 

VIII 

– X 

клас 

XI 

клас 22-

23г. 

XII 

Клас 

23-24г. 

XI-

XII 

VIII-  

XII  

клас 

 

Учебни седмици 36 36 18 18 36  36 2 29 2    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    I II год.        

                                                     Раздел А – Задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1 

Български език и 

литература 
144 108 

3 3 108 360 

108  87  195 555 

2 

Чужд език – 

Английски език 
144 72 

2 2 72 288 

     288 

3 

Чужд език – Руски 

език 
 72 

2 2 72 144 

72  58  130 274 

4 Математика 108 108 2 2 72 288 72  58  130 418 

5 

Информационни 

технологии 
36 36 

0 1 18 90 

     90 

6 

История и 

цивилизации 
72 72 

4 3 126 270 

     270 

7 

География и 

икономика 
36 36 

3 2 90 162 

     162 

8 Философия 36 36 2 2 72 144      144 

9 

Гражданско 

образование 
  

- - -  

36  29  65 65 

10 

Биология и здравно 

образование 
54 36 

2 2 72 162 

     162 

11 Физика и астрономия 
54 36 

2 2 
 

72 162 

     162 

12 

Химия и опазване на 

околната среда 
36 54 

2 2 72 162 

     162 

13 Музика 
18 18 

1 0 
 

18 54 

     54 

14 

Изобразително 

изкуство 
18 18 

0 1 18 54 

     54 

15 

Физическо 

възпитание и спорт 
72 72 

2 2 72 216 

72  58  130 346 

II. Обща професионална подготовка 

1 

Чужд език по 

професията     -  72  58  130 130 

2 

Здравословни и 

безопасни условия на 

труд 

 18 

  - 18      18 

3 Предприемачество 36    - 36      36 

4 Икономика   1 1 36 36      36 

 Общо за раздел А 864 792   990 2646 432  

34

8  780 3426 

 Раздел Б – Избираеми  учебни  часове 

III. Отраслова  професионална подготовка 

1 

Обща икономическа 

теория 
36 72 

   108      108 

2 

Икономика на 

предприятието   2 2 72 72 72    72 144 

3 

Обща теория на счето-  

водната отчетност       36    36 36 

4 Управление на       54    54 54 



маркетинга 

5 Право       54    54 54 

6 Учебна практика:             

6.1. Бизнес комуникации   1 2 54 54      54 

6.2. 

Икономика на 

предприятието       36    36 36 

6.3. 

Обща теория на 

счето-  водната 

отчетност       36    36 36 

6.4. 

Икономическа 

информатика       72    72 72 

IV. Специфична професионална подготовка 

1 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто         58  58 58 

2 Трудово право         29  29 29 

3 

Счетоводство на 

предприятието         58  58 58 

4 Стокознание         58  58 58 

5 

Делова 

кореспонденция и 

организация на офиса         36    36 36 

6 Учебна практика:             

6.1. 

Делова 

кореспонденция и 

организация на офиса       36    36 36 

6.2. 

Функционални 

приложни програми       72    72 72 

6.3. 

Работа в учебно 

предприятие       144    144 144 

6.4. 

Счетоводство на 

предприятието         58  58 58 

6.5. 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто         58  58 58 

6.6. 

Разработване на 

бизнес проект         116  116 116 

6.7. Електронна търговия          29  29 29 

6.8. 

Бизнес комуникации 

на чужд език         58  58 58 

7 

Производствена 

практика     
64 

 

64 

  64  64 128 192 

V. 

Разширена 

професионална 

подготовка 252 288 1 1 36 576 72  29  101 677 

1 

Обща икономическа 

теория             

1.1 

Обща икономическа 

теория- 

Микроикономика 36 36    72      72 

1.2 

Обща икономическа 

теория- 

Макроикономика 72     72      72 

2 Снабдяване 36     36      36 

2.1 

Икономика на 

предприятието -  

основи  36    36      36 

3 

Икономика на 

предприятието -

маркетинг   1 1 36 36      36 

 

Разширена 

професионална 

подготовка       72  29  101 101 



8 Учебна практика             

8.1 

Обща икономическа 

теория 

Макроикономика 36 72    108      108 

8.2 

Предприемачество - 

проект 72     72      72 

8.3. 

Бизнес комуникации - 

писменни 

компетентности  72    72      72 

8.4. 

Икономика  на 

предприятието - 

организация  72    72      72 

VI. 

Разширена 

подготовка         29   29 

 

Общ год. брой 

часове за раздел Б в 

т.ч. про-изводств. 

практика 
288 

360   226 874 720 64 580 64 1428 2302 

 

Общо за раздел А+ 

раздел Б 

1152 

1152   1216 3520 
115

2 64 928 64 2208 5728 

                                          Раздел  В – факултативни часове 

VII. 

Допълнителна 

подго- товка 144 144 2 2 144 432 144  124  268 700 

 

Общо за раздел А+ 

раздел Б + раздел В 1296 1296   1296 3952 

129

6  

105

2  2476 6428 

 

Часове на основание чл. 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел IV „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  

1 

Модул за 

осъществяване на 

спортни дейност     

Баскетбол 

36 

           

2 Час на класа 36            

              

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Училищният учебен план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и 

обучение,  чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния, рамкова програма В – 

вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по 

професията 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

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

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

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН 

БИЗНЕС“ от професия  345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ през 

учебната 2021/2022 година; 

          2.  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;  

3. Обучението се осъществява в учебни часове във всеки от работните дни на седмицата, 

в учебното време и продължителността на учебния час, включително  на учебния час за 

спортни дейности и за часа на класа е 40 минути и шестдесет минути - по производствена 

практика. Учебният ден започва в 8:00 часа;  



4. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Малката почивка е с 

продължителност от 10 минути. Предвижда се една голяма почивка от 25 минути след третия  

учебен час; 

5. Почивките преди учебните часове за спортни дейности е 10 минути. Между часовете, 

провеждани в блок от два часа не се предвижда почивка; 

6. Часовете по учебна практика от разширената професионална подготовка се провеждат 

в блок от 2 часа, без почивка между тях; 

7. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в 

гимназията, извън останалите учебните часове. Обучението по спортни дейности се 

осъществява в блок от два часа, през седмица в работно време, съгласно утвърден график за 

всеки учебен срок,  чрез  следните видове спорт: Баскетбол 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, чл. 21, ал. 3 от Закона за 

физическото възпитание и спорт и Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 год. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Целият клас е 

една група. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  по време на учебната година;  

8. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се 

веднъж седмично, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план. Обучението в час на класа може да се осъществява в блок от два и повече 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от 

паралелката, предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със 

заповед на директора на гимназията.  

9. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление; 

10. Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план  за паралелката се 

разпределят за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание, общо за цялата 

гимназия; 

11. 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 11.09.2020 година. Факултативните учебни часове, предоставени за 

допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули 

и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на 

учениците. 

12. Краят на учебните занятия за паралелката се определя със седмичното разписание на 

гимназията. 

 



ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по теория и практика на професията „Сътрудник в малък и среден 

бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“. 

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някои от изпитите по т. 3.1, по свое желание, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална 

изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се 

определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно 

държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за 

професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в 

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

     4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за 

учебния план, рамкова програма В – вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“. 

    4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас, като чужд език по 

професията. 

   4.3. 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.  

    4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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 с възможностите на училището. 

   4.5. 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 

  4.6. 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. 

   4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.8 .Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2021/2022 година; 

4.9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“  гр.Никопол; 

4.10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава; 

4.11. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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; 

4.12. 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; 

4.13. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните 

потребности и с възможностите на бизнес, съгласно чл.16, ал. 3 на Наредба № 4 от 30 ноември 

2015 г. за учебния план; 

 



4.14. Училищния учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2019/2020 година, 

които следва да завършат XII-ти клас през учебната 2023/2024 година. 

4.15. Училищният учебен план  е приет с решение на педагогическия съвет, протокол № 14 / 

08.09.2021година. Съгласуван е с обществения съвет към СУ „ Христо Ботев“ град Никопол и 

е утвърден със Заповед №  РД-16 -381 / 08.09.2021 г.на директора.  

4.16.  Екземпляри от Училищния учебен план се съхраняват в задължителната документация 

на училището  за учебната 2021/2022 година и съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя по електронен път на МОН и РУО. 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 381/ 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен учебен план  

за X б клас 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

ПРОФЕСИЯ: 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Първи гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 



 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Сливница”№7,  

тел.06541/2073,e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИВАН ПАВЛОВ 

ДИРЕКТОР 

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
 

 

                             УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ХІ 
А

 клас 

Учебна 2021/2022 година 

 

Профил  „Природни  науки“,  

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски  език 

Профилиращи учебни предмети: 

 Биология и здравно образование  

 Химия и опазване на околната среда 

Профилиращи предмети, определени на училищно ниво: 

 Български език и литература 

 Английски език 

 

Форма на обучение: дневна 

Етап на образование – Втори  гимназиален 

Срок на обучение: пет години 

Училищният учебен план за паралелка ХIа клас с профил „Природни науки“ – 

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, български език и 

литература и английски език без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – 

английски език, е разработен въз основа на Рамков учебен план за профилирано 

образование без интензивно изучаване на чужд език с профил „Природни науки “ - 

Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет 

с решение на Педагогическия съвет на СУ „Христо Ботев“, Плевен – Протокол № 

14/08.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет към училището  по реда на чл. 269, ал. 1, 

т. 6 от ЗПУО и утвърден със Заповед № 382/08.09.2021 г. на директора на училището. 

 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Втори гимназиален етап 

ХІ а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен брой  

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Чужд език  –  английски език 2 72 

Чужд език  –  руски език 2 72 

Математика 2 72 

Гражданско образование 1 36 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

   Общо за раздел А 12 432 

  Общ брой часове за раздел Б  20 720 

Общ годишен брой часове за раздел Б.1+Б.2  20 720 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1. Танцова формация – сборна група 2 72 

2. Вокална група – сборна група 2 72 

Раздел  Б – Избираеми учебни часове 

Б.1. Профилирана подготовка I 

срок 

II 

срок 
Годишен брой 

учебни часове 

1. Биология и здравно образование  

Модул 1  Клетката – елементарна биологична система 4 0 72 

Модул 2  Многоклетъчна организация на биологичните  

системи. 

0 4 72 

Избираем модул -  Приложна биология 1 1 36 

2. Химия и опазване на околната среда    

Модул 1  Теоретични основи на химията 4 0 72 

Модул 2  Химия на неорганичните вещества 0 4 72 

Избираем модул  - Химични явления и процеси 1 1 36 

3. Български език     

Компонент Бълг. език - Модул 1 Езикът и обществото 2 0 36 

Компонент Бълг. език - Модул 2  Езикови  употреби 0 2 36 

Компонент Литература - Модул 3  Диалогични прочити   2 0 36 

Компонент Литература - Модул 4  Критическо четене 0 2 36 

Избираем модул - Книжовен език и диалекти 1 1 36 

4. Английски език  (английски език за постигане на ниво В 1) 

Модул 1  Устно общуване 4 0 72 

Модул 2  Писмено общуване 0 4 72 

Избираем модул - Устно и писмено общуване 1 1 36 

Б.2. Разширена подготовка  

Общо за раздел А  + раздел Б 32 1152 
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Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296 

Час на класа 1 36 

Модул  Спортни дейности - Волейбол 1 36 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния 

план, Приложение № 2 към същата Наредба и НАРЕДБА №7/11.08.2016 г. за 

профилираната подготовка.  

2. В ХІ клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета 

(Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Български език и 

литература и Английски език), включени в профил „Природни науки“. Профилирана 

подготовка се осъществява в Раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като 

общият брой часове за профилирана подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ 

учебен предмет се изучава в 5 учебни часа седмично, от които 4 часа за задължителни 

модули и 1 час за избираем модул. 

3. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 382 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 , чл.14, ал.1 и 2,чл. 17, ал. 1 от 

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план след приемане от Педагогическия съвет 

(протокол № 14 от 08.09.2021год..) и съгласуване с Обществения съвет към училището 

(протокол № 4 от 08.09.2021г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  на 

 

за XI а клас 

с Профил „Природни науки“ 

 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Втори гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г.  от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР:………………… 

                Иван Павлов 

 

 

 

 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ.Никопол, обл. Плевен,ул. „Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

           

 

УТВЪРДИЛ: ………………………........ 

                          Иван Стоилов Павлов 

   

СЪГЛАСУВАЛ: …………………………… 

                                   Евгения Георгиева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

                                                                                                                                                                                     

                                                                         ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  -  завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ         - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -     дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 3 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В5  
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ 

ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план на специалността с код 3450501 

„Малък и среден бизнес“ от професията с код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“, 

утвърден със заповед № РД 09 – 4739/01.09.2017година на министъра на МОН по рамкова 

програма В - ВАРИАНТ „В5”, разработен с участието на местния бизнес, във връзка с 

изискванията на чл. 16, ал. 3 от Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, съгласуван с 

Обществения съвет към училището за учебната 2021/2022 година,  приет на заседание на 

Педагогическия съвет,  Протокол № 14 /08.09.2021г. и Утвърден със заповед №РД-16-383 / 

08.09.2021 г.  на директора за учебната 2021/2022 година. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

345 „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ПРОФЕСИЯ:  

345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

КЛАС:  XI 

 

 

       Плевен, 2021 година 

 

 

 



 

 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

                                                                                                                         

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

VIІІ и ІХ  клас    ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

Х клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІ клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІІ клас     ІІ срок – 13 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

 

 

 

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: 02.06.2022 г. – Патронен празник на  

СУ „ Христо Ботев“ гр. Никопол 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката  

№ РД-09-1804/31.08.2021г. 

1. Началото и края на ваканциите с изключение на лятната за учебната 

2021/2022 година  

    ===========================================================  

  30.10.2021 г. -  01.11.2021 г. вкл.           есенна ваканция   

  24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.  коледна ваканция I-XII клас     

  01.02.2022 г.                                   междусрочна  I-XII клас      

  01.04.2022 г.-  10.04.2022 г.вкл.  пролетна  за I-XI клас 

 

2.Неучебни дни за учебната 2021/2022 година :   

   

  18.05. 2022 г.     ДЗИ по БЕЛ  

  20.05. 2022 г.  Втори ДЗИ 

  25.05.2022г.  неучебен, но присъствен по повод Деня на 

българската просвета и култура и 

славянската писменост   

3. Началото на втория срок 

 

02.02.2022г.    за I-XI клас 

 

4.Край на втория учебен срок  

 

 12.05.2022г.     ХІІ клас (13 учебни седмици ) 

 31.05.2022 г. (07.06.2022)  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за                          

                 проектни дейности) 

 

15.06.2022г                                                   IV-VI клас (16 учебни седмици) 
 

 30.06.2022г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в 

спортни училища)  

 30.06.2022г.     VII - XI клас (18 учебни седмици) 

14.07.2022 г.                                            Х – XI клас (за паралелки с проф. подготовка) 

 

 

 



 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА 

СРЕДНАТА СТЕПЕН 

 
 
 
 

Видове 

подготовка, 

учебни 

предмети/ 

модули 

 

 

I гимназиален етап II  гимназиален етап общо 

Класове общо Класове общо 
 

VIII - 

XII кл. 
VIII 

18/19 

IX 

19/20 

X 

20/21 

VIII- 

X      

кл. 

XI кл. 

2021/2022 
XII кл. 

22/23 

XI - 

XII 

кл. 

 Учебни 

седмици 
36 36 36  18 18 36 31   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      I II год.    

                                                      Раздел А – Задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. 
Български език и 

литература 
144 108 108 360 3 3 108 

87 195 555 

2. 
Чужд език – 

Английски език 
144 72 72 288 - - - 

  288 

3. 
Чужд език –  

Руски език 
- 72 72 144 2 2 72 

58 130 274 

4. Математика 108 108 72 288 2 2 72 58 130 418 

5. 
Информационни 

технологии 
36 36 18 90 - - - 

  90 

6. 
История и 

цивилизации 
72 72 126 270 - - - 

  270 

7. 
География и 

икономика 
36 36 90 162 - - - 

  162 

8. Философия 36 36 72 144 - - -   144 

9. 
Гражданско 

образование 
- - - - 1 1 36 

29 65 65 

10. 

Биология и 

здравно 

образование 
54 36 72 162 - - - 

  162 

11. 
Физика и 

астрономия 
54 36 72 162 - - - 

  162 

12. 

Химия и 

опазване на 

околната среда 
36 54 72 162 - - - 

  162 

13. Музика 18 18 18 54 - - -   54 

14. 
Изобразително 

изкуство 
18 18 18 54 - - - 

  54 

15. 

Физическо 

възпитание и 

спорт 
72 72 72 216 2 2 72 

58 130 346 

II. Обща професионална подготовка 

1. 

Чужд език по 

професията 

Английски език 
    2 2 72 

58 130 130 

2. 

Здравословни и 

безопасни 

условия на труд 
 18  18    

  18 

3. 
Предприемачест

во 
36   36    

  36 

4. Икономика   36 36      36 

 

Общо за раздел 

А 
864 792 990 

2646   432 348 780 3426 

                                                         Раздел Б – Избираеми  учебни  часове 

III. Отраслова  професионална подготовка 

1. 

Обща 

икономическа 

теория 

 

36 

 

72 
 108    

  108 



 

2. 

Икономика на 

предприятието 

 
  72 72 2 2 72 

 72 144 

3. 

Обща теория на 

счето-  водната 

отчетност 

  
  1 1 36 

  36 

4. 
Управление на 

маркетинга 
  

  2 1 54 
  54 

5. Право     1 2 54   54 

6. 
Учебна 

практика: 
  

     
   

6.1. 
Бизнес 

комуникации 
  

54 54    
  54 

6.2. 
Икономика на 

предприятието 
  

  1 1 36 
  36 

6.3. 

Обща теория на 

счето-  водната 

отчетност 

  
  1 1 36 

  36 

6.4. 
Икономическа 

информатика 
  

  2 2 72 
  72 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто 

       58  58 

2. Трудово право        29  29 

3. 
Счетоводство на 

предприятието 
  

     
58  58 

4. Стокознание        58  58 

5. 

Делова 

кореспонденция 

и организация на 

офиса   

  

  1 1 36 

 36 36 

6. 
Учебна 

практика: 
  

     
   

6.1. 

Делова 

кореспонденция 

и организация на 

офиса 

  

  1 1 36 

 36 36 

6.2. 

Функционални 

приложни 

програми 

  
  2 2 72 

 72 72 

6.3. 
Работа в учебно 

предприятие 
  

  4 4 144 
 144 144 

6.4. 
Счетоводство на 

предприятието 
  

     
58 58 58 

6.5. 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто 

  
     

58 58 58 

6.6. 
Разработване на 

бизнес проект 
  

     
116 116 116 

6.7. 
Електронна 

търговия  
  

     
29 29 29 

6.8. 

Бизнес 

комуникации на 

чужд език 

  
     

58 58 58 

7. 
Производствена 

практика 
  

64 64   64 
64 128 192 

V. 

Разширена 

професионална 

подготовка 

252 288 36 576 2 2 72 29 101 677 

1. 

Обща 

икономическа 

теория 

          

1.1 Обща 36 36  72      72 



икономическа 

теория- 

Микроикономик

а 

 

Обща 

икономическа 

теория- 

Макроикономик

а 

72   72 2 2 72  72 144 

2. Снабдяване 36   36      36 

3. 

Икономика на 

предприятието -  

основи 

 
36 

 36      36 

4. 

Икономика на 

предприятието - 

маркетинга 
  36 36     

 36 

         29  29 

8. 
Учебна 

практика 
        

  

8.1. 

Обща 

икономическа 

теория 

Макроикономик

а 

36 72  108     

 108 

8.2. 
Предприемачест

во-проект 
72   72     

 72 

8.3. 

Бизнес 

комуникации-

писменни 

компетентности 

 72  72     

 72 

8.3. 

Икономика на 

предприятието -

Организация  
 72  72     

 72 

VI. 
Разширена 

подготовка 
       29 29 29 

 

 

Общ год. брой 

часове за раздел 

Б в т.ч. 

производств. 

практика 

288 360 226 874 

  

784 644 1428 2302 

 
           

 

Общо за раздел 

А+ раздел Б 
1152 1152 1216 3520   121

6 
992 2208 5728 

                                                    Раздел  В – факултативни часове  

VII. 

Допълнителна 

подготовка 
144 

144 144 432 2 2 144 124 268 700 

 

Общо за раздел 

А+ раздел Б + 

раздел В 

1296 
1296 1360 3592   136

0 
1116 2476 6428 

 
Часове на основание чл. 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел IV „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 

Модул за 

осъществяване 

на спортни 

дейност     

Баскетбол 

36 

36 36 108 1 1 36 31 67 175 

2. 
Час на класа 

 
36 

36 36 108 1 1 36 31 67 175 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

Училищният учебен план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и 



обучение,  чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния, рамкова програма В – 

вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация по 

професията 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

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

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

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 3450501 „МАЛЪК И СРЕДЕН 

БИЗНЕС“ от професия  345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ през 

учебната 2021/2022 година; 

          2.  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;  

3. Обучението се осъществява в учебни часове във всеки от работните дни на седмицата, 

в учебното време и продължителността на учебния час, включително  на учебния час за 

спортни дейности и за часа на класа е 40 минути и (60)шестдесет минути - по производствена 

практика. Учебният ден започва в 08:00 часа;  

4. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Малката почивка е с 

продължителност от 10 минути. Предвижда се една голяма почивка от 25 минути след третия  

учебен час; 

5. Почивките преди учебните часове за спортни дейности е 10 минути. Между часовете, 

провеждани в блок от два часа не се предвижда почивка; 

6. Часовете по учебна практика от разширената професионална подготовка се провеждат 

в блок от 2 часа, без почивка между тях; 

7. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в 

гимназията, извън останалите учебните часове. Обучението по спортни дейности се 

осъществява в блок от два часа, през седмица в работно време, съгласно утвърден график за 

всеки учебен срок,  чрез  следните видове спорт: Баскетбол 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, чл. 21, ал. 3 от Закона за 

физическото възпитание и спорт и Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 год. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Целият клас е 

една група. Не се допуска промяна на вида спортната  дейност  по време на учебната година;  

8. Часът на класа се включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се 

веднъж седмично, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план. Обучението в час на класа може да се осъществява в блок от два и повече 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от 

паралелката, предвидено с годишния тематичен план на класния ръководител и утвърдено със 

заповед на директора на гимназията.  

9. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление; 



10. Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план  за паралелката се 

разпределят за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание, общо за цялата 

гимназия; 

11. 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 14.09.2021 година. Факултативните учебни часове, предоставени за 

допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули 

и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на 

учениците. 

12. Краят на учебните занятия за паралелката се определя със седмичното разписание на 

гимназията. 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

     3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по теория и практика на професията „Сътрудник в малък и среден 

бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“. 

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някои от изпитите по т. 3.1, по свое желание, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална 

изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се 

определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно 

държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за 

професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в 



Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

     4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за 

учебния план, рамкова програма В – вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“. 

    4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас, като чужд език по 

професията. 

   4.3. 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.  

    4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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 с възможностите на училището. 

   4.5. 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 

  4.6. 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. 

   4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.8 .Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2021/2022 година; 

4.9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“  гр.Никопол; 



4.10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава; 

4.11. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и 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; 

4.12. 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; 

4.13. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните 

потребности и с възможностите на бизнес, съгласно чл.16, ал. 3 на Наредба № 4 от 30 ноември 

2015 г. за учебния план; 

4.14. Училищния учебен план е в сила за приетите в VIII клас през учебната 2018/2019 година, 

които следва да завършат XII-ти клас през учебната 2022/2023 година. 

4.15. Училищният учебен план  е приет с решение на педагогическия съвет, протокол № 14 / 

08.09.2021 година. Съгласуван е с обществения съвет към СУ „ Христо Ботев“ град Никопол и 

е утвърден със Заповед №  РД-16 -383 / 08.09.2021г.на директора.  

4.16.  Екземпляри от Училищния учебен план се съхраняват в задължителната документация 

на училището  за учебната 2021/2022 година и съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя по електронен път на МОН и РУО. 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 383/ 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет с протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Училищен учебен план  

за XI б клас 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

ПРОФЕСИЯ: 345050 „СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС“ 

 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Втори  гимназиален 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г. от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 



 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол, общ.Никопол, обл. Плевен,ул.”Сливница”№7, 

тел.06541/2073, e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

           

 

УТВЪРДИЛ: ………………………........ 

                          Иван Стоилов Павлов 

   

СЪГЛАСУВАЛ: …………………………… 

                                   Евгения Георгиева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ- 3 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -  клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ –  завършен Х клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА (НКР) – 2 

РАМКОВА ПРОГРАМА А - ВАРИАНТ А3  

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 
Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план на специалността с код 

3450801 „Снабдител“ от професията с код 345080 „Снабдител“, утвърден със заповед № РД 09 

– 4739/01.09.2017 година на министъра на МОН по  рамкова програма А - ВАРИАНТ „А3”, 

разработен с участието на местния бизнес, във връзка с изискванията на чл. 16, ал. 3 от Наредба 

№4/30.11.2015 г. за учебния план, съгласуван с Обществения съвет към училището за учебната 

2021/2022 година,  приет на заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 14/08.09.2021г. и 

Утвърден със заповед №РД-16-384 / 08.09.2021г.  на директора за учебната 2021/2022 година. 

 

ПРОФЕСИОНАЛНАО НАПРАВЛЕНИЕ: 

345 „ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:    

          

 

ПРОФЕСИЯ: 

 
 

КЛАС  XI  

 

                                                               Плевен 2021 г. 

 

 

код 3450801 „Снабдител“ 

код 345080 „Снабдител“ 

 



  

 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

                                                                                                                         

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

VIІІ и ІХ  клас    ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

Х клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІ клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІІ клас     ІІ срок – 13 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

 

 

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: 02.06.2022 г. – Патронен празник на  

СУ „ Христо Ботев“ гр. Никопол 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката  

№ РД-09-1804/31.08.2021г. 

1. Началото и края на ваканциите с изключение на лятната за учебната 

2021/2022 година  

    ===========================================================  

  30.10.2021 г. -  01.11.2021 г. вкл.           есенна ваканция   

  24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.  коледна ваканция I-XII клас     

  01.02.2022 г.                                   междусрочна  I-XII клас      

  01.04.2022 г.-  10.04.2022 г.вкл.  пролетна  за I-XI клас 

 

2.Неучебни дни за учебната 2021/2022 година :   

   

  18.05. 2022 г.     ДЗИ по БЕЛ  

  20.05. 2022 г.  Втори ДЗИ 

  25.05.2022г.  неучебен, но присъствен по повод Деня 

на българската просвета и култура и 

славянската писменост   

3. Началото на втория срок 

 

02.02.2022г.    за I-XI клас 

4.Край на втория учебен срок  

 

 12.05.2022г.     ХІІ клас (13 учебни седмици ) 

 31.05.2022 г. (07.06.2022)  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за                          

                 проектни дейности) 

 

15.06.2022г                                                   IV-VI клас (16 учебни седмици) 
 

 30.06.2022г. V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в 

спортни училища)  

 30.06.2022г.     VII - XI клас (18 учебни седмици) 

14.07.2022 г.                                            Х – XI клас (за паралелки с проф. подготовка) 

 



  

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА  

СРЕДНАТА СТЕПЕН 

 
 
 
 

Видове 

подготовка, 

учебни 

предмети/ 

модули 

 

 

I гимназиален етап II  гимназиален етап общо 

Класове общо Класове общо 
 

VIII - 

XII кл. 
VIII 

18/19 

IX 

19/20 

X 

20/21 

VIII- 

X      

кл. 

XI кл. 

2021/2022 
XII кл. 

22/23 

XI - 

XII 

кл. 

 Учебни 

седмици 
36 36 36  18 18 36 31   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      I II год.    

                                                      Раздел А – Задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. 
Български език и 

литература 
144 108 108 360 3 3 108 

   

2. 
Чужд език – 

Английски език 
144 72 72 288 - - - 

   

3. 
Чужд език –  

Руски език 
- 72 72 144 2 2 72 

   

4. Математика 108 108 72 288 2 2 72    

5. 
Информационни 

технологии 
36 36 18 90 - - - 

   

6. 
История и 

цивилизации 
72 72 126 270 - - - 

   

7. 
География и 

икономика 
36 36 90 162 - - - 

   

8. Философия 36 36 72 144 - - -    

9. 
Гражданско 

образование 
- - - - 1 1 36 

   

10. 

Биология и 

здравно 

образование 
54 36 72 162 - - - 

   

11. 
Физика и 

астрономия 
54 36 72 162 - - - 

   

12. 
Химия и опазване 

на околната среда 
36 54 72 162 - - - 

   

13. Музика 18 18 18 54 - - -    

14. 
Изобразително 

изкуство 
18 18 18 54 - - - 

   

15. 

Физическо 

възпитание и 

спорт 
72 72 72 216 2 2 72 

   

II. Обща професионална подготовка 

1. 
Чужд език по 

професията 
    2 2 72 

   

2. 

Здравословни и 

безопасни условия 

на труд 
 18      

   

3. Предприемачество 36          

4. Икономика   36        

 Общо за раздел А           

                                                         Раздел Б – Избираеми  учебни  часове 

III. Отраслова  професионална подготовка 

1. Обща           



  

икономическа 

теория 
36 72 

2. 

Икономика на 

предприятието 

 
  72  2 2 72 

   

3. 

Обща теория на 

счетоводната 

отчетност 

  
  1 1 36 

   

4. 
Управление на 

маркетинга 
  

  1,5 1,5 54 
   

5. Право     1,5 1,5 54    

6. 
Учебна 

практика: 
  

     
   

6.1. 
Бизнес 

комуникации 
  

54     
   

6.2. 
Икономика на 

предприятието 
  

  1 1 36 
   

6.3. 

Обща теория на 

счетоводната 

отчетност 

  
  1 1 36 

   

6.4. 
Икономическа 

информатика 
  

  2 2 72 
   

IV. Специфична професионална подготовка 

1. 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто 

          

2. Трудово право           

3. 
Счетоводство на 

предприятието 
  

     
   

4. Стокознание           

5. 

Делова 

кореспонденция и 

организация на 

офиса   

  

  1 1 36 

   

6. 
Учебна 

практика: 
  

     
   

6.1. 

Делова 

кореспонденция и 

организация на 

офиса 

  

  1 1 36 

   

6.2. 

Функционални 

приложни 

програми 

  
  2 2 72 

   

6.3. 
Работа в учебно 

предприятие 
  

  4 4 144 
   

6.4. 
Счетоводство на 

предприятието 
  

     
   

6.5. 

Икономика и 

организация на 

предприятиeто 

  
     

   

6.6. 
Разработване на 

бизнес проект 
  

     
   

6.7. 
Електронна 

търговия  
  

     
   

6.8. 

Бизнес 

комуникации на 

чужд език 

  
     

   

7. 
Производствена 

практика 
  

64    64 
   

V.                                             Разширена професионална подготовка 



  

1. Право           

2. 
Икономика на 

предприятието 
          

2.1. 

Икономика на 

предприятието -  

основи 

 
36 

        

3. Стокознание           
4. Предприемачество           

5. 

Обща 

икономическа 

теория 

          

5.1. Микроикономика 36 36         
5.2. Макроикономика 72    2 2 72    
6. Снабдяване 36          

7. 
Управление на 

маркетинга 
  36      

  

8. Учебна практика           

8.1. 

Бизнес 

комуникации-

писменни 

компетентности 

 72       

  

8.2. 
Отчетност на 

снабдяването 
        

  

8.3. 
Организация на 

предприятието 
 72       

  

8.4. 

Функционални 

приложни 

програми 
        

  

8.5. 
Управление на 

запасите 
          

8.6. 

Обща 

икономическа 

теория 

Макроикономика 

 

36 
72 

        

8.7. 
Предприемачество

-проект 
72  

        

VI.                                                  Разширена подготовка 

 

Общ год. брой 

часове за раздел 

Б в т.ч. 

производств. 

практика 

162 

         

 

Общо за раздел 

А+ раздел Б 
1152          

                                                    Раздел  В – факултативни часове  

VII. 

Допълнителна 

подготовка 
144 

         

 

Общо за раздел 

А+ раздел Б + 

раздел В 

1296 
         

 
Часове на основание чл. 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел IV „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 

Модул за 

осъществяване 

на спортни 

дейност     

Баскетбол 

36 

         

2. Час на класа 36          



  

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

1. Училищният учебен план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и 

обучение,  чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния, рамкова 

програма В – вариант А3 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване 

на квалификация по професията „Снабдител“, специалност „Снабдител“. 

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

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Снабдител“. 

от професия професията „Снабдител“ през учебната 2021/2022 година; 

3. 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;  

4. Обучението се осъществява в учебни часове във всеки от работните дни на седмицата, в 

учебното време и продължителността на учебния час 40 минути, учебния час за учебна 

практика и спортни дейности е 40 минути и шестдесет минути - по производствена 

практика. Учебният ден започва в  08.00 часа;  

5. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Малката почивка е с 

продължителност от 10 минути. Предвижда се една голяма почивка от 25 минути след 

третия учебен час/в зависимост от седмичното разписание на училището/; 

6. Почивките преди учебните часове за спортни дейности е 10 минути. Между часовете, 

провеждани в блок от два часа не се предвижда почивка; 

7. Часовете по учебна практика от разширената професионална подготовка се провеждат 

в блок от 2 часа, без почивка между тях; 

8. Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в СУ 

„Христо Ботев“, гр. Никопол, извън останалите учебните часове. Обучението по 

спортни дейности се осъществява по един час седмично, съгласно утвърден график за 

всеки учебен срок,  чрез  следните видове спорт: Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от 

ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, чл. 21, ал. 3 

от Закона за физическото възпитание и спорт и Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 год. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението 

по учебния час за спортни дейности. Целият клас е една група. Не се допуска промяна 

на вида спортната  дейност  по време на учебната година;  



  

9. Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план  за паралелката се 

разпределят за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание, общо за 

цялата гимназия; 

10. Факултативните учебни часове в Раздел „В“ са за допълнителна подготовка 

/допълнителна подкрепа за личностно развитие, за изучаване на учебни предмети, 

модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на 

интересите на учениците или съгласно оценката на индивидуалните потребности на 

ЕПЛР. Факултативните учебни часове в Раздел „В“ на училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети, модули и дейности е по заявено писмено желание преди 

постъпването на ученика в училището и/или най – късно до 14.09.2021 година.  

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1.Професионалното обучение по този учебен план се придобива след успешно положен 

държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация по 

теория и практика на професията „Снабдител“, специалност „Снабдител“. 

3.2.Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 

3.3.Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно образование. 

3.4.Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да продължат 

обучението си за придобиване на втора или трета степен на професионална 

квалификация:  

 -   по специалност от професионално направление код 345 „Администрация и 

управление“;  

 -   по специалност от професионално направление код 341 „Търговия на едро и 

дребно“. 

3.5.Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 



  

3.6.Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство 

за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 

23.08.2016 г.). 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба 

№ 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма А – вариант А3 и Държавния 

образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията 

„Снабдител“. 

4.2. 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. 

4.3. 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 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.  

4.4. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да 

се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които 

училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.5. Училищният учебен план  е приет с решение на педагогическия съвет, протокол № 

14 / 08.09.2021 година. Съгласуван е с обществения съвет към СУ „ Христо Ботев“ град 

Никопол и е утвърден със Заповед №  РД-16 -384 / 08.09.2021 г.на директора.  

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 384/ 08.09.2021 г. 

 

На основание чл. 94, ал. 4 от ЗПУО, и чл.14 ал.1 и 2 от Наредба №4/ 30.112015г. за 

учебния план, в сила от 04.12.2015г. издадена от министерството на образованието и 

науката, обн. ДВ бр.94 от 4 декември 2015г. ,във връзка с решение за приемане от 

Педагогическия съвет в протокол № 14 на заседание от 08.09.2021 година и съгласуване 

с Обществения съвет към училището с протокол № 4/08.09.2021г. 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

 

Училищен учебен план  
за  XI б  клас 

 
ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план на специалността с код 

3450801„ Снабдител “ от професията с код 345080 „ Снабдител “, утвърден със заповед 

№ РД 09 – 4739/01.09.2017година на министъра на МОН по  рамкова програма А - 

ВАРИАНТ „А 3”, разработен с участието на местния бизнес, във връзка с изискванията 

на чл. 16, ал. 3 от Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план, съгласуван с Обществения 

съвет към училището за учебната 2021/2022 година, приет на заседание на 

Педагогическия съвет,  Протокол № 14/08.09.2021г.  

 

 

 

Учебна година: 2021/ 2022 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Втори гимназиален 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР:………………… 

Иван Павлов 

 

 



 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен,ул.”Сливница”№7,  

тел.06541/2073,e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИВАН ПАВЛОВ 

ДИРЕКТОР 

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ХІI 
А

 клас 

Учебна 2021/2022 година 

Профил  „Природни  науки“,  

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски  език 

Профилиращи учебни предмети: 

 Биология и здравно образование  

 Химия и опазване на околната среда 

Профилиращи предмети, определени на училищно ниво: 

 Български език и литература 

 Информационни технологии 

 

 

Форма на обучение: дневна 

Етап на образование – Втори  гимназиален 

Срок на обучение: пет години 

 

Училищният учебен план за паралелка ХII а клас с профил „Природни науки“ – 

Профилиращи учебни предмети Биология и здравно образование, Химия и опазване на 

околната среда, Български език и литература, Информационни технологии без 

интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски език, е разработен въз 

основа на Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно изучаване на 

чужд език с профил „Природни науки “ - Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 от 

Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, приет с решение на Педагогическия съвет на СУ 

„Христо Ботев“, Плевен – Протокол № 14./08.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет 

към училището  по реда на чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и утвърден със Заповед № 388 

/08.09.2021 г. на директора на училището. 

 

 

Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Втори гимназиален етап 

ХІI а клас 

Учебни седмици 31 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой  

учебни часове 

Годишен 

брой учебни 

часове 

Български език и литература 3 93 

Чужд език  –  английски език 2 62 

Чужд език  –  руски език 2 62 

Математика 2 62 

Гражданско образование 1 31 

Физическо възпитание и спорт 2 62 

   Общо за раздел А 12 372 

  Общ брой часове за раздел Б  20 620 

Раздел  Б – Избираеми учебни часове 

Б.1. Профилирана подготовка I 

срок 

18седм. 

II 

срок 

13 седм. 

Годишен брой 

учебни  

часове 

1. Биология и здравно образование  

Модул 2   Многоклетъчна организация на биологичните 

системи 
1 2 44 

Модул 3   Биосфера – структура и процеси 1 1 31 

Модул 4  Еволюция на биологичните системи 2 1 49 

Избираем модул -  Приложна биология 1 1 31 

2. Химия и опазване на околната среда    

Модул 3   Химия на органичните вещества 4 0 72 

Модул 4  Методи за контрол и анализ на веществата 0 4 52 

Избираем модул  - Химични явления и процеси 1 1 31 

3. Български език и литература     

Компонент Бълг. език – Модул 1 Езикът и обществото 1 1 31 

Компонент Бълг. език –  Модул 2 Езикови  употреби 1 1 31 

Компонент Литература –  Модул 3 Диалогични прочити   1 1 31 

Компонент Литература –  Модул 4  Критическо четене 1 1 31 

Избираем модул - Книжовен език и диалекти 

 

 

 

1 1 31 

4. Информационни технологии 

Модул 3  Уеб дизайн 2 2 62 

Модул 4  Решаване на  проблеми с информационни и 

комуникационни технологии 

2 2 62 

 Избираем модул - Практикум информационни 

технологии 

1 1 31 
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Общ годишен брой часове за раздел Б.1+Б.2  20 620 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 124 

1. Танцова формация – сборна група 2 62 

2. Вокална група – сборна група 2 62 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1116 

Час на класа 1 31 

Модул  Спортни дейности - Волейбол 1 31 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния 

план, Приложение № 2 към същата Наредба и НАРЕДБА №7/11.08.2016 г. за 

профилираната подготовка.  

2. В ХІI клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета, 

включени в профил „Природни науки“. Профилирана подготовка се осъществява в Раздел Б 

(избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана 

подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се изучава в 5 учебни 

часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за избираем модул. 

3. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2. Разширена подготовка  

Общо за раздел А  + раздел Б 32 992 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 388 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 , чл.14, ал.1 и 2,чл. 17, ал. 1 от 

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план след приемане от Педагогическия съвет 

(протокол № 14 от 08.09.2021год..) и съгласуване с Обществения съвет към училището 

(протокол № 4 от 08.09.2021г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН  на 

 

за XII а клас 

с Профил „Природни науки“ 

 
Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Втори гимназиален 

За учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 

от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък-образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г.  от Левент Махиров - ЗАС 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД 

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР:………………… 

                Иван Павлов 

 

 

 



 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

5940 гр. Никопол, общ. Никопол, обл. Плевен,ул.”Сливница”№7,  

тел.06541/2073,e-mail :sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИВАН ПАВЛОВ 

ДИРЕКТОР 

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ХІI 
Б
 клас 

Учебна 2021/2022 година 

 

Профил  „Икономическо развитие“,  

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски  език 

Профилиращи учебни предмети: 

 География и икономика 

 Английски език 

Профилиращи предмети, определени на училищно ниво: 

 Български език и литература 

 Информационни технологии 

 

 

Форма на обучение: дневна 

Срок на обучение: пет години 

Училищният учебен план за паралелка ХII б клас с профил „Икономическо 

развитие“ – География и икономика, Английски език без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език – английски език, е разработен въз основа на Рамков учебен 

план за профилирано образование без интензивно изучаване на чужд език с профил 

„Икономическо развитие “ - Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7 от Наредба № 

4/30.11.2015 г. за учебния план, приет с решение на Педагогическия съвет на СУ „Христо 

Ботев“, Плевен – Протокол № 14/08.09.2021 г., съгласуван с Обществения съвет към 

училището по реда на чл. 269, ал. 1, т. 6 от ЗПУО и утвърден със Заповед № 

389/08.09.2021 г. на директора на училището 

 

                                                               Никопол, 2021г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Втори гимназиален етап 

ХІI  б клас 

Учебни седмици 31 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен брой  

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 93 

Чужд език  –  английски език 2 62 

Чужд език  –  руски език 2 62 

Математика 2 62 

Гражданско образование 1 31 

Физическо възпитание и спорт 2 62 

Общо за раздел А 12 372 

Общ брой часове за раздел Б ( Б.1. + Б.2.) 20 620 

Общ годишен брой часове за раздел Б ( Б.1. + Б.2.) 20 620 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 124 

1. Танцова формация – сборна група 2 62 

Раздел  Б – избираеми учебни часове 

Б.1. Профилирана подготовка I 

срок 
II 

срок 
Годишен брой 

учебни часове 

1. География и икономика 

 Модул 5  България и регионална политика 2 2 62 

 Модул 6  Географска и икономическа информация 2 2 62 

Избираем модул - География на България 1 1 31 

2. Английски език  (английски език за постигане на ниво В 1) 

Модул 1 Устно общуване 1 1 31 

Модул  2  Писмено общуване 1 1 31 

Модул  3  Език и култура 1 1 31 

Модул  4  Езикови практики 1 1 31 

Избираем модул - Устно и писмено общуване 1 1 31 

3. Български език  

Компонент Бълг. език – Модул 1 Езикът и обществото 1 1 31 

Компонент Бълг. език – Модул 2  Езикови  употреби 1 1 31 

Компонент Литература –  Модул 3 Диалогични прочити   1 1 31 

Компонент Литература –  Модул 4  Критическо четене 1 1 31 

Избираем модул – Книжовен език и диалекти 1 1 31 

4. Информационни технологии 

Модул 3  Уеб дизайн 2 2 62 

Модул 4  Решаване на  проблеми с информационни и 

комуникационни технологии 

2 2 62 

 Избираем модул - Практикум информационни технологии 1 1 31 

Б.2. Разширена подготовка  

Общо за раздел А  + раздел Б 32 992 
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2. Вокална група – сборна група 2 62 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1116 

Час на класа 1 31 

Модул  Спортни дейности - Волейбол 1 31 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния 

план, Приложение № 2 към същата Наредба и НАРЕДБА №7/11.08.2016 г. за 

профилираната подготовка.  

2. В ХІI клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета, 

включени в профил „Икономическо развитие“. Профилирана подготовка се осъществява в 

Раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за 

профилирана подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се изучава 

в 5 учебни часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за избираем 

модул. 

3. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ” 

5940 гр.Никопол,общ.Никопол, обл.Плевен,ул.”Сливница” №7, 

тел.06541/2073, e-mail:sou_nikopol@abv.bg 

 

 

 

 

З   А   П   О   В   Е   Д 

 

№  РД-16 – 389 / 08.09.2021г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 , чл.14, ал.1 и 2,чл. 17, ал. 1 от 

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план след приемане от Педагогическия съвет 

(протокол № 14 от 08.09.2021год..) и съгласуване с Обществения съвет към училището 

(протокол № 4 от 08.09.2021г.) 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Училищен учебен план  

за XII б клас 

с  Профил „Икономическо развитие“ 

 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Етап на образование: Втори гимназиален 

за учебната 2020/2021 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование ( Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 

7 от Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

    Училищният учебен план не може да се променя по време на учебната година. 

Училищният учебен план се включва в информационната система на образованието 

като приложение към Списък - образец №1. Същият да бъде публикуван на интернет 

страницата на училището в срок до 16.09.2021г.  от Левент Махиров - ЗАС 

   Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в СУ „Христо Ботев“ – 

град Никопол 

    Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ренита Кунова – 

заместник-директор УД. 

 

                                                                                                   ДИРЕКТОР:………………… 

                Иван Павлов 

 
 

 


