
 
 

 
 

 
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 2 

 

У Ч ИЛ ИЩ Е Н У Ч ЕБ Е Н ПЛ А Н  

ЗА ХІ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

код 2120501 „Български танци” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

код 212050 „Танцьор” 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 212 „Музикални и сценични изкуства” 

 

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

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

30.11.2015 г. за учебния план и въз основа на Типов учебен план за по специалност код 



 
 

2120501 „Български таци“ от професия код 212050 „Танцьор“ от професионално 

направление код 212 „Музикални и сценични изкуства“, утвърден със Заповед № РД 09-

4685/01.09.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

гр. Шумен, 2022 година 

 

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

ХІ клас     І срок – 18 учебни седмици 

ІІ срок – 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици за производствена 

практика 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на министъра на 

образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 

2022/2023 година 

ІІ. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

Образователна степен: Средна 

ІІ гимназиален етап 

ХІ клас 

І срок ІІ срок Година 

Учебни седмици 18 18 2 36 2 

№ Учебни предмети 

Брой учебни часове 

Седмично Годишно 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3  108  

2. Чужд език – немски език 2 2  72  

3. Математика 2 2  72  

4. Гражданско образование 1 1  36  

5. Физическо възпитание и спорт 2 2  72  

ІІ. Обща професионална подготовка 

1. 
Чужд език по професията – 

анлийски език 
2 2  72  



 
 

Общо за раздел А 12 12  432  

Раздел Б – избираеми учебни часове 

ІІІ. Отраслова професионална подготовка 

1. Теория и методика на танца 2 2  72  

2. История на танца 1 1  36  

3. Композиция и импровизация 1 1  36  

4. Актьорско майсторство 1 1  36  

ІV. Специфична професионална подготовка 

1. Български танци 2 2  72  

2. Танци на народите 1 1  36  

3. Класически ексзерсис 1 1  36  

4. Учебна практика      

4.1. Български танци 5 5  180  

4.2. Танци на народите 2 2  72  

4.3. Класически ексзерсис 1 1  36  

4.4. Репертоар 1 1  36  

5. Производствена практика   32  64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Учебна практика      

1.1. Учебен танцов състав 2 2  72  

VІ. Разширена подготовка 

Общо за раздел Б 20 20 32 720 64 

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 32 1152 64 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VІІ. Допълнителна подготовка 



 
 

Общо за раздел В 0 0 0 0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 
32 32 32 1152 64 

Часове на основание чл. 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план 

1. 
Организиране и провеждане 

на спортни дейности 
1 1  36  

2. Час на класа 1 1  36  

 

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 трета степен на 

професионална квалификация – по теория и практика на професията „Танцьор”, 

специалност „Български танци”. 

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. 

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  



 
 

4.1. За учебната 2022/2023 година се осъществява обучение в задължители учебни 

часове за придобиване на общообразователна и обща професионална подготовка и в 

избираемите учебни часове за придобиване на отраслова професионална подготовка, 

специфична професионална подготовка и разширане професионална подготовка. 

4.2. На основание чл. 75, чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план в избираемите 

учебни часове по учебна практика паралелката се дели на групи. 

4.3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

общообразователна подготовка, 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 Закона за предучилищнтото и училищното образование, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4 от 30.11.2015 за учебния план и Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

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

2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 

4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

4.5. В рамките на часа на класа на основание Система за организация и управление 

на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по 

пътищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със 

Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката се изучава 

и БДП с годишен хорариум 1 учебен час в съответствие с Приложение № 5 към чл. 11, 

ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет на 

Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен – Протокол № РД 08-12 от 07.09.2022 

г., съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 18 от 18.09.2022 г. и 

е утвърден със Заповед № РД 09-1014 от 13.09.2022 г. на директора на Средно училище 

„Сава Доброплодни“, гр. Шумен. 

 

 


