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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР: 

/МАРИЕТА ХРИСТОВА/ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

за XII в клас 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

код 2130601 „Компютърна графика” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

код 213060 „Компютърен график” 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни  

продукти” 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план на 

специалността код 2130601 „Компютърна графика” от професията с код 213060 

„Компютърен график”, утвърдена със Заповед  №  РД 09 – 4539/31.08.2017 г. на министъра 

на образованието и науката, приет от ПС, Протокол № 16/12.09.2022 г., съгласуван е от 

Обществения съвет, Протокол №8/14.09.2022 г. и е утвърден със Заповед на Директора 

№25/15.09.2022  г. 

 

 

 

https://su-vasillevski.com/
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II.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

№ 

Видове подготовка, учебви предмети / модули 

II 

гимназиален 

етап – ХII 

клас  
Бр. 

часове 

седмично 

учебни 

седмици 

п
р

о
и

зв
. 
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 Хорариум 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел А - задължителни учебни часовe     

I. Общообразователна подготовка     

1. Български език и литература 3 29  87 

2. Чужд език – руски език 2 29  58 

3. Математика 2 29  58 

4. Гражданско образование 1 29  29 

5. Физическо възпитание и спорт 2 29  58 

II. Обща професионална подготовка     

1. Чужд език по професията – английски 

език 

2 29  58 

 Общо за раздел А  12 29  348 

 

№ 

Видове подготовка, учебви предмети / модули 

II 

гимназиален 

етап –  

 ХII клас 

 

Бр. 

часове 

седмично 

учебни 

седмици 
Хорариум 

1 2 3 4 5 6 
 Раздел Б - избираеми учебни часове     

III. Отраслова професионална подготовка       
1. История на изкуството 2 29  58 
2. Компютърна графика 2 29  58 

IV. Специфична професионална подготовка       

5. Учебна практика      
5. 1 Компютърна графика и мултимедия 4 29  116 
5.2 Дизайн на печатни издания 2 29  58 
5. 3 Рисунка, типаж и анимация 2 29  58 
5.4 Графичен дизайн и реклама 2 29  58 
5.6 Живопис 1 29  29 
5.7 Скулптура 1 29  29 
5.8 Визуални изкуства 2 29  58 
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6 Производствена практика  - - 64 64 
V. Разширена професионална подготовка - 

теория 
   29 

1 Скулптура 1 29  29 
VI. Разширена подготовка     
1 Бъларски език и литература 1 29  29 
 Общо за раздел Б 20 29  580 
 Общо за раздел А+ раздел Б 32 29  928 
 Раздел В – факултативни учебни часове      

VII. Допълнителна подготовка - -  116 
 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В    1044 

 

 

 

ІІІ.  ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

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 В6 и 

държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по 

професията „Компютърен график“. 

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

професията. 

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

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможности за 

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

стопанската организация/ предприятието, в което се провежда практическото обучение. 
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5.  Всяка учебна седмица, освен часовете по  физическо възпитание и спорт – ОПП, 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 4/30.11.2015г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016г. на министъра 

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

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

чл.14 ал.6 от Наредба 4/30.11.2015г. за учебния план и по утвърден със Заповед на 

директора график. 

 

 

 


