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УТВЪРЖДАВАМ: 

X
Гергана Аврамова

Директор

 

ГЕРГАНА АВРАМОВА    

ДИРЕКТОР НА СУ“ХРИСТО Г.ДАНОВ“ 
 

 

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 В3  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

   

 

УЧИЛИЩЕН   

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХII А клас 
       

 

СПЕЦИАЛНОСТ:   4810101 „Програмно осигуряване“ 

          

ПРОФЕСИЯ:  481010 „Програмист“ 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

481 „Компютърни науки“ 

 

учебна 2022/2023 година:  

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – 

решение № 4 от протокол № 14 / 13.09.2022г., съгласуван е с обществения 

съвет към училището - протокол № 3201-УР-22/12.09.2022г и е утвърден със 

заповед на директора № РД -10-1878 / 13.09.2022г. 



I.  ГРАФИК на учебното време 

Утвърден със заповед №РД09-4066/30.08.22г на МОН и заповед № РД-1877 /13.09.22г на 

Директора  

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети за 

специалност "Програмно осигуряване“ 

клас 

XIIА                                                 

2022/2023г 

Учебни седмици 29 2 

годишен брой 

часове   18 11 2 

  Раздел А-задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3   87 

2. Чужд език – Руски език 2 2  58 

3. Математика 2 2   58 

4. Гражданско образование 1 1   29 

5. Физическо възпитание и спорт 2 2   58 

II. Обща професионална подготовка     

1. Чужд език по професията – Английски език 2 2  58 

  Общо за раздел А 12 12   348 

  Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 12 12   348 

1. Теория на професията:         

1.1. Разработка на софтуер 2 2  58 

2. Учебна практика по:         

2.1. Обектно-ориентирано програмиране 4 4   116 

2.2. База данни 2 2  58 

2.3. Разработка на софтуер 4 4  116 

IV. Специфична професионална подготовка 6 6  174 

1. Теория на професията:     

1.1. Програмиране за вградени системи 1 1  29 

1.2. Операционни системи 1 1  29 

1.3. Конкурентно програмиране 1 1  29 

2. Практика на професията:     

2.1. Учебна практика по:     

2.1.1. Програмиране за вградени системи 1 1  29 

2.1.2. Операционни системи 1 1  29 

2.1.3. Конкурентно програмиране 1 1  29 

 2.2. Производствена практика     64  64 

V. Разшрена професионална подготовка 1 1   29 

1. Практика по:         

1.1. База данни 1 1  29 

VI. Разширена подготовка 1 1   29 

1. Български език и литература 1 1  29 

  Общо раздел Б 20 20 64 580 



  

  Общо раздел А+Б 32 32 64 928 

  Раздел В - факултативни учебни часове 

VII. Възможна допълнителна подготовка 4 4   144 

  Действителна допълнителна подготовка 0 0   0 

 

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 „Програмист“, специалност  

„Програмно осигуряване“ от професионално направление „Компютърни науки“. 

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 придобилите степен на професионална 

квалификация могат да получат 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. Училищният учебен план е разработен само за учениците от ХIА клас в СУ „Христо Груев 

Данов“, гр. Пловдив, приети за обучение през учебната 2018/2019 година 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 В3 и Държавния 

образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Програмист“, по 

утвърден типов учебен план по специалност 4810101 „Програмно осигуряване“ със заповед РД 

09-4133/29.08.2017г на МОН. 

4.2. Разширено изучаваният първи чужд език – Английски език продължава в ХІ и ХІІ клас като 

чужд език по професията. 

4.3. Изучаваният втори чужд език е Руски език. 

4.4. Избираемите учебни предмети са разпределени като следва: 

Разширена професионална подготовка – 29 часа 

Практика: 



  

База данни – 29 часа 

4.5. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка – няма 

4.6. 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 09-1111/15.08.2016г. на министъра на образованието 

и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.7. 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.  

4.8. Обучението по т. 4.6. и по т. 4.7. се провежда по график, утвърден със заповед на директора. 

4.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график в рамките на втори 

учебен срок  , утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и 

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

на организацията/предприятието, в която ще се провежда практическото обучение. 

 


