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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)    – 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В   - ВАРИАНТ В4  

     

     

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

                              С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код 344 Счетоводство и данъчно облагане 

 

ПРОФЕСИЯ:          код 344030 Оперативен счетоводител 
 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 3440301 Оперативно счетоводство 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА -  VIII  клас 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 5/ 

03.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-06-139/03.09.2020 г. 

Пловдив, 2020 година 

mailto:chpgiu.plovdiv@abv.bg
http://www.chpgiu.org/


 
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 

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за 

конкретната учебна година график. 

  



ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ 

НА СРЕДНАТА СТЕПЕН   

 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2020/2021 година за учениците от VIII 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети 

Първи гимназиален етап VIII клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен срок II учебен срок 
Общо 

седмично 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Чужд език – Английски език 12 12 432 

3. Математика  3 3 108 

4. Информационни технологии 1 1 36 

5. История и цивилизации 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 36 

8. Биология и здравно образование 1 2 54 

9. Физика и астрономия 2 1 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 1 0 18 

12. Изобразително изкуство 0 1 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 1 1 36 

 Общо раздел А 32 32 1152 

 

  



ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ 

 
 Всяка учебна седмица, освен задължителните часове от раздел А, Б и В, включва 

часове и извън учебния план, както следва: 

 

1. Учебният предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за 

организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 92, ал.1 от 

ЗПУО и чл. 28 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и 

Заповед № 09 – 1111 от 15.08.2016г. се организира по спортове (щахмат), определени с 

решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4 /09.07.2020 год. Часът се включва в 

седмичното разписание. 

 

2. Час на класа 

 Часът се включва в седмичното разписание извън броят на 

задължителните учебни часове, съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗПУО.  

 Допълнителен час на класа – използва се за консултиране на родители 

и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка. Не се включва 

в седмичното разписание, провежда се по утвърден от директора график. 

 

 3. Училищният учебен план е разработен на основание на Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и 

обучение, чл.16 /3/ от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, типов учебен план, 

утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09 – 

4239/30.08.2019 г., рамкова програма В – вариант В4 и Държавния образователен стандарт 

(ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“. 

 

4. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план, 

утвърден от МОН със Заповед № РД 09 – 4239/30.08.2019 г. влизат в сила от 15.09.2020 

година. 

 

5. Изучаваният първи чужд език се изучава и като чужд език по професията. 

Изучаваният първи и втори чужд език не се променя за целия курс на обучение. 

 

6. Училищният учебен план е разработен в съответствие с чл. 14 от Наредба № 

4 за учебния план, въз основа на типов учебен план с прием след завършено основно 

образование с разширено изучаване на чужд език, утвърден от Министъра на 

образованието и науката със Заповед № РД 09 – 4239/30.08.2019 г. 

 

7. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната 

документация на паралелката в училищния архив. 


