
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ” гр. Пловдив 

 
 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

/Елена Костадинова/ 
                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)  

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХIБ клас 
  

 

 

 

 
СПЕЦИАЛНОСТ: код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ 

ПРОФЕСИЯ: код 482020 „Оператор информационно осигуряване“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 482 „Приложна информатика“ 

Прием след завършен  VІІ клас /основно образование/ 

Интензивно изучаван чужд език: Английски език 

2022/2023 учебна година 

Срок на обучение: 5 години 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: едносменен режим 

График на учебния процес: 

I срок – 18 учебни седмици 

II срок – 20 учебни седмици от които 2 седмици за производствена практика 

 

Училищният учебен план е приет с решение №1 на Педагогическия съвет - 

протокол №10/02.09.2022, съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №3/02.09.2022 и е утвърден със заповед на директора 

№ РД-10-9646/12.09.2022 г. 



 

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 Образователна степен-Средна 

 
IІ-ри гимназиален етап 

ХI клас 

Учебни седмици 36  2 36 2 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
3  108 

 

 

 

Чужд език – Руски език 2  72  

Математика 
2  72 

 

 

 

Гражданско образование 1  36  

Физическо възпитание и спорт 
2  72 

 

 

 

ІІ. Обща професионална подготовка     

Чужд език по професията – Английски език 2  72  

Общо за раздел А  432  

Раздел Б – избираеми учебни часове    

ІІІ. Отраслова професионална подготовка    

Обща икономическа теория 2  72  

Право 1  36  

Статистика 1  36  

Счетоводство на предприятието 1  36  

Учебна практика по:     

Счетоводство на предприятието 1  36  

IV. Специфична професионална 

подготовка 

    

Икономическа информатика 1  36  

Програмиране 2  72  

Икономика на предприятието 1  36  

Учебна практика по:     

Компютърни архитектури и операционни 

системи 

2  72  

Функционални приложни програми 1  36  

Икономика на предприятието  1  36  

Работа в учебно предприятие 2  72  

Икономическа информатика 2  72  

Производствена практика  2  64 

V.Разширена професионална подготовка     

Обща икономическа теория 2  72  

Общ брой часове за раздел Б   720 64 

Общо за раздел А + раздел Б   1152 64 

Раздел В – факултативни учебни часове*    

               

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**    
*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 



 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното образование, Закона за професионално образование и обучение, 

Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, рамкова програма В-вариант В1 и 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Оператор информационно осигуряване“. 

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

професията, като чужд език по професията се изучава – Английски език. 

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

директора на училището в зависимост от конкретни условия и възможности на 

училището. 

4.  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. 

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

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

6.  Обучението по т. 4 и по т. 5 се провежда по график, утвърден със заповед на директора. 

7 . Училищният учебен план се прилага и за ученици в самостоятелна форма на 

обучение. 

 

 

 

 

 


