
с 	ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  
Улица  "Генерал  Георги  Попов" №1 б, телефони: 690-390; 

e-mai1: dtalev(c~mail.bq; web:http://www.sou-dtalev.info  

УТВЪРЖДАВАМ! 

ДИРЕКТОР: 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  І  А, Б, В  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 
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Английски  език  
22 06wo за  раздел  А+ раздел  Б  
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Раздел  В — факултативни  учебни  часове  

Час  на  класа  1 32 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  — модул  „ Лека  
атлетика" 

128 

704 

Максимапен  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съгласнорамковияучебен  юлан)   
06wo за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основнастепен  
на  образование  
Начален  етап  
Iа,б,вклас  

Учебни  седмици 
	

32 

Раздел  А— задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Български  език  и  литература  7 

Математика  4 

Родинознание  1 

Музика  2 

Изобразително  изкуство  2 

Технологии  и  прецприемачество  1 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 

Общо  за  раздел  А  19 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  
учебен  план) 
Български  език  и  литература  

3 
	

96 

1 
	

32 

Математика  1 
	

32 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 1 б  и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 

2. Целодневната  организация  на  учебния  ден  се  организира  като  задължителните  учебни  
часове  се  съчетават  с  дейностите  по  самоподготовка, заниманията  по  интереси  и  организиран  
отдих  и  физическа  активност  в  смесен  блок  сутрин  и  следобед  (Вариант  2) за  I а, б  клас, а  при  Iв  
клас  - Вариант  1, задължителните  учебните  часове  от  седмичното  разписание  се  провеждат  в  
самостоятелен  блок  до  обяд, а  дейностите  по  самоподготовка, по  организиран  отдих  и  
физическа  активност  и  заниманията  по  интереси  се  провеждат  съответно  след  обяд  



3. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширено  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции , съответно: 

• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  английски  език  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка  

4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. 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. 

7. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 
от  02.09.2021 г. 

8. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РДО3-б03/02.09.2021г. на  директора  
на  училището. 

9. Други: 
Учебното  време  съобразно  чл. 3, ал. 3 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  

дейностите  в  училищното  образование  включва  и  пет  дни  за  проектни  и  творчески  дейности, в  
т.ч. и  за  посещения  на  културни  институции, за  отдих  и  спорт, за  екскурзии, за  екипни  проекти  
в  класа, училището  или  между  училищата, които  се  реализират  в  учебните  часове  от  учебния  
план. Учебните  дни  за  проектни  и  творчески  дейности  може  да  се  планират  като  последователни  в  
рамките  на  една  учебна  седмица  или  в  отделни  непоследователни  учебни  дни. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г.-31.01.2022г. 	 (18 УчЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. — 31.05.2022г. 	 (14 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  

3~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

~ 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  



СУ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ 	̀ 
Улица  "Генерал  Георги  Попов" №1 б, телефони: 690-390; 

e-mai1: dta Iеv( маі  I. bq; web:http://www.sou-dtalev.info   

УТВЪРЖДАВАМ! 

ДИРЕКТОР: 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  11 А, Б, В  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-

603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основна  степен  
на  образование  

- 
Начален  етап  
11 а, б, в  клас  

Учебни  седмици  32 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

Учебни  nредмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годииген  брой  

часове  
Български  език  и  литература  7 224 

Чужд  език  - Английски  език  2 64 

Математика  3,5 1 ] 2 

Околен  свят  1 32 

Музика  2 64 

Изобразително  изкуство  1,5 48 

Технологии  и  предприемачество  1 32 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 64 

Общо  за  раздел  А  20 640 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б  (съгласно  рамковия  
учебен  план) 

3 96 

Български  език  и  литература  l 32 

Математика  1 32 

Околен  свят  1 32 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  23 736 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Максимален  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съг,часно  рамковия  учебен  nлaн) 4 1 28 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  + раздел  В  23 736 

Час  на  класа  1 32 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  
атлетика" 

1 32 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 

2. Целодневната  организация  на  учебния  ден  се  организира  като  задължителните  учебни  
часове  се  съчетават  с  дейностите  по  самоподготовка, заниманията  по  интереси  и  организиран  
отдих  и  физическа  активност  в  смесен  блок  сутрин  и  следобед  (Вариант  2) за  II а, в  класове, а  
при  II б  клас  - Вариант  1, задължителните  учебните  часове  от  седмичното  разписание  се  
провеждат  в  самостоятелен  блок  до  обяд, а  дейностите  по  самоподготовка, по  организиран  
отдик  и  физическа  активност  и  заниманията  по  интереси  се  провеждат  съответно  след  обяд. 
3. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширено  

усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 



• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  родинознание  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка  

4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. 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. 

7. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 
от  02.09.2021 г. 

8. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-б03/02.09.2021г. на  
директора  на  училището. 

9. Други: 
Учебното  време  съобразно  чл. 3, ал. 3 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  

дейностите  в  училищното  образование  включва  и  пет  дни  за  проектни  и  творчески  дейности, в  
т.ч. и  за  посещения  на  културни  институции, за  отдих  и  спорт, за  екскурзии, за  екипни  проекти  
в  класа, училището  или  между  училищата, които  се  реализират  в  учебните  часове  от  учебния  
план. Учебните  дни  за  проектни  и  творчески  дейности  може  да  се  планират  като  
последователни  в  рамките  на  една  учебна  седмица  или  в  отделни  непоследователни  учебни  дни. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021 г. - 31.01.2022г. 	 (18 УЧЕБНИ  СЕДМИЦИ) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. - 31.05.2022г. 	 (14 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  

0 1 .02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

18.05.2022 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

- £ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

~ 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  



с 	ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  
Улица  "Генерал  Георги  Попов" N°1 б, телефони: 690-390; 

e-mai1: dta Іеv(&ма  і  І  . bq; web:http://www.sou-dtalev.info   

УТВЪРЖДАВАМ! 

ДИРЕКТОР: 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  III А, Б  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗИРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основна  степен  
на  образование  
Начален  етап  
1!! а, б  клас  

Учебни  седмици  32 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

Учебни  rсредмети  
Седмичеи  брой  

часове  
Годишен  брой  

часове  

Български  език  и  литература  7 224 

Чужд  език  - Английски  език  3 96 

Математика  3,5 112 

Компютърно  моделиране  1 32 

Човекът  и  обществото  2 64 

Човекът  и  природата  1 32 

Музика  1,5 48 

Изобразително  изкуство  2 64 

Технологии  и  предприемачество  1 32 

Физическо  възпитание  и  спорт  2,5 80 

Общо  за  раздел  А  24,5 784 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б  (съгласно  рамковия  
учебен  план) 

2 5 80 

Български  език  и  литература  1 32 

Математика  1 32 

Човекът  и  природата  0,5 16 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  27 864 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Максимален  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съгласно  рамковия  учебен  план) 

4 128 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  + раздел  В  27 864 

Час  на  класа  1 32 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  
атлетика" 

1 
-- 

32 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 

2. Целодневната  организация  на  учебния  ден  се  организира  като  задължителните  учебни  
часове  се  съчетават  с  дейностите  по  самоподготовка, заниманията  по  интереси  и  организиран  
отдих  и  физическа  активност  в  смесен  блок  сутрин  и  следобед  (Вариант  2). 

З. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширено  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 



• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  човекът  и  природата  през  II уч. срок  - като  се  провежда  с  цялата  

паралелка  
4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  министъра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. 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. 

7. цчилищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N-° 8 
от  02.09.2021 г. 

8. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-603/02.09.2021 г. на  
директора  на  училището. 

9. Други: 
Учебното  време  съобразно  чл. 3, ал. 3 от  Наредба  №  10/01.09.2016 г. за  организация  на  

дейностите  в  училищното  образование  включва  и  пет  дни  за  проектни  и  творчески  дейности, в  
т.ч. и  за  посещения  на  културни  институции, за  отдих  и  спорт, за  екскурзии, за  екипни  проекти  
в  класа, училището  или  между  училищата, които  се  реализират  в  учебните  часове  от  учебния  
план. Учебните  дни  за  проектни  и  творчески  дейности  може  да  се  планират  като  последователни  в  
рамките  на  една  учебна  седмица  или  в  отделни  непоследователни  учебни  дни. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г. - 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. - 31.05.2022г. 	 (14 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

3~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

- 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

3~- 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  IV А, Б, В  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основна  степен  
на  образование  
Начален  етап  
IVa, б, в  клас  

Учебни  седмици  34 

Раздел  А — задължителни  учебни  часове  

Учебии  предмети  
Седмичеи  брой  

часове  
Годишен  брой  

часове  
Български  език  и  литература  7 238 

Чужд  език  - Английски  език  3 102 

Математика  4 136 

Компютърно  моделиране  1 34 

Човекът  и  обществото  1 34 

Човекът  и  природата  2 68 

Музика  1,5 51 

Изобразително  изкуство  1,5 51 

Технологии  и  предприемачество  1 34 

Физическо  възпитание  и  спорт  2,5 85 

Общо  за  раздел  А  24,5 833 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  
учебен  n:аан) 

~ 5 85 

Български  език  и  литература  1 34 

Математика  1 34 

Човекът  и  обществото  0,5 17 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  27 918 

Раздел  В — факултативни  учебни  часове  
Чужд  език  - Английски  език  2 68 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  28 986 

Час  на  класа  1 34 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  — модул  „ Лека  
атлетика" 

1 34 

II. IIОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  nnau и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 

2. Целодневната  организация  на  учебния  ден  се  организира  като  задължителните  учебни  
часове  се  съчетават  с  дейностите  по  самоподготовка, заниманията  по  интереси  и  организиран  
отдик  и  физическа  активност  в  смесен  блок  сутрин  и  следобед  (Вариант  2) за  IV а  клас, а  при  IV 
б, в  клас  - Вариант  1, задължителните  учебните  часове  от  седмичното  разписание  се  провеждат  
в  самостоятелен  блок  до  обяд, а  дейностите  по  самоподготовка, по  организиран  отдик  и  
физическа  активност  и  заниманията  по  интереси  се  провеждат  съответно  след  обяд. 



3. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширено  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 
• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  човекът  и  обществото  през  II уч. срок  - като  се  провежда  с  цялата  

паралелка  
4. Часовете  от  Раздел  В. „Факултативни  учебни  часове" — 2 часа  Английски  език  — сборна  

група  
5. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
6. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  
видове  спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  
минисrьра  на  образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  
дейности. 

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. 

8. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  Ns 8 
от  02.09.2021 г. 

9. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-б03/02.09.2021г. на  
директора  на  училището. 

10. Други: 
В  периода  01.06.2022г.-10.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците  от  паралелките  в  начален  етап  в  т.ч. 
посещение  на  културни  институции, спортни  дейности, екскурзии, екипни  проекти  в  класа, 
училището  или  между  училищата, при  съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  
от  оторизираните  институции  и  спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г. — 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. — 15.Об.2022г. 	 (16 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01 .02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. —10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I— XI клас  

Неучебни  дни: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. — ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. — Втори  ДЗИ  

~f 25.05.2022 г. — Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

~£ 14.06.2022 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  У  А, Б, В  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  • РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  НА  УЧЕБИИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основна  степен  
на  образование  

Прогнмназиален  етап  
V а, б, в  клас  

Учебни  седмици  34 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годишен  брой  

часове  

Български  език  и  литература  5 170 

Чужд  език  - Английски  език  3 102 

Математика  4,5 153 

Компюrьрно  моделиране  и  информационни  
технологии  

1,5 51 

История  и  цивилизация  2 68 

География  и  икономика  1,5 51 

Човекът  и  природата  2,5 85 

Музика  2 68 

Изобразително  изкуство  2 68 

Технологии  и  предприемачество  1,5 51 

Физическо  възпитание  и  спорт  2,5 85 

Общо  за  раздел  А  28 952 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б  (съгласно  рамковия  
учебен  план) 

2 5 85 

Български  език  и  литература  1 34 

Математика  1 34 

География  и  икономика  0,5 17 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  30,5 1037 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Максимален  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съгласно  рамковия  учебен  план) 

4 136 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  + раздел  В  30,5 1037 

Час  на  класа  1 34 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  
атлетика" 

1 34 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 
2. Целодневната  организация  на  учебния  ден  се  организира  като  задължителните  учебни  
часове  се  съчетават  с  дейностите  по  самоподготовка, заниманията  по  интереси  и  организиран  
отдих  и  физическа  активност  в  смесен  блок  сутрин  и  следобед  (Вариант  2). 
3. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширеното  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 

• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  парапелка; 



• 1 час  седмично  география  и  икономика  през  II уч. срок  - като  се  провежда  с  цялата  
паралелка. 

4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  по  

един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, съгласно  чл. 92, ап. 1 от  ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и  ап. 5 от  Наредба  
№  4/ 30.11.2015 за  учебния  план, Заповед  №  РД  09-1111 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. Всяка  учебна  седмица  включва  и  по  един  час  на  класа  съгласно  чл. 92, ап. 2 от  ЗПУО, чл. 
14, ал. 6 от  Наредба  №  4/ З0.11.2015 за  учебния  план. 
7. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 

от  02.09.2021 г. 
8. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  О3-б03/02.09.2021г. на  

директора  на  училището. 
9. Други: 

В  периода  01 .Об.2022г.-10.Об.2О22г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците  в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипин  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  vчебиото  време  за  2021/2022 година: 

Първи  vчебен  срок: 15.09.2021г. - 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  vчебен  срок: 02.02.2022г. - 15.О6.2022г. 	 (16 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. -10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  

3~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

- 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  VI А, Б, В  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ПОЛУДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  НА  УЧЕБИИТЕ  ЧАСОВЕ  

Основиа  степен  
на  образование  

Прогимназиален  етап  
VI a, б, в  клас  

Учебни  седмици  34 

Раздел  А— задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годишен  брой  

часове  
Български  език  и  литература  5 170 

Чужд  език  - Английски  език  3,5 119 

Математика  г 	4 136 

Информационни  технологии  1 34 

История  и  цивилизация  2 68 

География  и  икономика  1,5 51 

Човекът  и  природата  2,5 85 

Музика  2 68 

Изобразително  изкуство  2 68 

Технологии  и  предприемачество  1,5 51 

Физическо  възпитание  и  спорт  2,5 85 

Общо  за  раздел  А  27,5 935 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  
учебен  план) 

2,5 85 

Български  език  и  литература  1 34 
Математика  1 34 

География  и  икономика  0,5 17 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  30 1020 

Раздел  В — факултативни  учебни  часове  
Максимален  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съгласно  рамковия  учебен  план) 

4 136 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  30 1020 

Час  на  класа  1 34 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  — модул  „ Лека  
атлетика" 

1 34 

II. ПОЯСИИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 
2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация . 
3. С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширеното  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 

• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 
• 1 час  седмично  (2 срок) география  и  икономика  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка. 

4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 



5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  по  
един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. 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. 
7. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 

от  02.09.2021 г. 
8. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  О3-б03/02.09.2021г. на  

директора  на  училището. 
9. Дрvги: 

В  периода  01.06.2022г.-10.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците  в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипни  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Лърви  учебен  срок: 15.09.2021г. - 31.01 .2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. - 15.0б.2022г. 	 (16 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01 .02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. -10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

- 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

- 18.05.2022 г. = ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. - Втори  Д3И  

~ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

~ 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  VII А  клас  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: ПОЛУДНЕВНА  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



Основна  степен  
на  образование  

Прогимназиален  етап  
VII a, б, в  клас  

180 

108 

144 

36 

72 

72 

72 

54 

54 

54 

54 

36 

72 

1008 

108 

36 

36 

36 

1116 

1116 

36 

36 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Учебни  седмици 
	 36 

Годишен  брой  
часове  

Раздел  А — задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Български  език  и  литература  5 

Чужд  език  - Английски  език  3 

Математика  4 

Информационни  технологии  1 

История  и  цивилизация  ? 

География  и  икономика  2 

Биология  и  здравно  образование  2 

Физика  и  астрономия  1,5 

Химия  и  опазване  на  околната  среда  1,5 

Музика  1,5 

Изобразително  изкуство  1,5 

Технологии  и  предприемачество  1 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 

Общо  за  раздел  А  28 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б  (съгласно  рамковия  
учебен  план) 

3 

Български  език  и  литература  1 

Математика  1 

Чужд  език  - Руски  / Немски  език  1 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  31 

Раздел  В — факултативни  учебни  часове  
Максимален  годишен  брой  часове  за  раздел  В  
(съгласно  рамковия  учебен  план) 

4 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  + раздел  В  31 

Час  на  класа  1 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  — модул  „ Лека  
атлетика" 

1 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №1 към  същата  Наредба. 
2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация  . 
З. 	С  часовете  от  Раздел  Б. „Избираеми  учебни  часове" се  цели, както  разширеното  
усвояването  на  общообразователния  минимум, така  и  формирането  на  трайни  и  задълбочени  
знания, умения  и  компетенции, съответно: 

• 1 час  седмично  български  език  и  литература  - като  се  провежда  с  цялата  паралелка; 



• 1 час  седмично  математика  - като  се  провежда  с  цялата  парапелка; 
• 1 час  седмично  руски/немски  език  - като  се  провеждат  на  групи; 

4. Екземпляр  от  учебния  план  се  съкранява  в  дирекцията. 
5. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  по  

един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  на  
образованието  и  науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

6. 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. 
7. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N-° 8 

от  02.09.2021г. 
8. цчилищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  03-603/02.09.2021 г. на  

директора  на  училището. 
9. Други: 

В  периода  01.06.2022г.-10.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците  в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипни  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г. — 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. — 30.0б.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12:2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01 .02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. —10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I— XI клас  

Неучебни  дни: 

3~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

-3 	1 9.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

- 	18.05.2022 г. — ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. — Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. — Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

14.06.2022 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

3;~ 16.06.2022 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  VIII А  клас  

ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ  И  ХАРДУЕРНИ  НАУКИ" 
с  интензивно  изучаване  на  английски  език  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Средиа  степен  
на  образование  

Гимназиален  етап  
VПI а  клас  

Учебни  седмици  36 

Раздел  А — задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годииtен  брой  

часове  
Български  език  и  литература  4 144 

Чужд  език  - Английски  език  18 648 

Чужд  език  - - 

Математика  3 108 

Информатика  2 72 

Информационни  технологии  1 36 

История  и  цивилизация  
География  и  икономика  
Философия  1 36 

Гражданско  образование  
Биология  и  здравно  образование  
Физика  и  астрономия  
Химия  и  опазване  на  околната  среда  
Музика  0,5 18 

Изобразително  изкуство  0,5 18 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 72 

Общо  за  раздел  А  32 1152 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  
учебен  nлан) 

0 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  32 1152 

Раздел  В — факултативни  учебни  часове  
Драма  и  гражданско  образование  1 36 

Психология  на  личносrга  1 36 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  34 1224 

Час  на  класа  1 36 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  — модул  „ Лека  
атлетика" 

1 36 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл. 17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №3 към  същата  Наредба. 

2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация  
3. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 



4. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  
по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  деиности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  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. 

б. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 
от  02.09.2021 г. 

7. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-б03/02.09.2021г. на  
директора  на  училището. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г.-31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. — 30.0б.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. — 10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I— XI клас  

Неучебни  дни: 

- 	29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~£ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. — Д3И  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. — Втори  Д3И  

~ 25.05.2022 г. — Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

3~ 14.06.2022 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  



ДИРЕКТОР: 

УТВЪРЖДАВАМ! 

7 
Л. ПАНЧЕВА/ 

СУ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  
Улица  "Генерал  Георги  Попов" N°1 б, телефони: 690-390; 

e-mail: dtalev(~mail.bq; web:http://www.sou-dtalev.info  

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  IX А  клас  

ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ  И  ХАРДУЕРНИ  НАУКИ" 
с  интензивно  изучаване  на  английски  език  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  ИА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Средна  степеи  
на  образование  

Гимназиален  етап  
IX а  клас  

Учебни  седмици  36 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

Учебни  nредмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годииген  брой  

часове  

Български  език  и  литература  3 108 

Чужд  език  - Английски  език  4 144 

Чужд  език  - Немски  език  2 72 

Математика  3 108 

Информатика  - - 

Информационни  технологии  1 36 

История  и  цивилизация  4 144 

География  и  икономика  2 72 

Философия  1 36 

Гражданско  образование  - - 

Биология  и  здравно  образование  2,5 90 

Физика  и  астрономия  2,5 90 

Химия  и  опазване  на  околната  среда  2,5 90 

Музика  0,5 18 

Изобразително  изкуство  0,5 18 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 72 

Общо  за  раздел  А  30,5 1098 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  
учебен  план) 
Информационни  технологии  1,5 54 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  32 1152 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  

Драма  и  гражданско  образование  1 36 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  33 1188 

Час  на  класа  1 36 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  
атлетика" 

1 36 

II. ПОЯСНИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл. 17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №3 към  същата  Наредба. 

2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организадия  
З. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
4. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  министьра  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. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  Х_° 8 
от  02.09.2021 г. 

7. цчилищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-603/02.09.2021 г. на  
директора  на  училището. 

8. В  периода  01.10.2021 г.-30.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците, в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипни  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021 /2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021г. — 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  учебен  спок: 02.02.2022г. — 30.0б.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. —10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I—XI клас  

Неучебни  днн: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. — ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. — Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. — Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  

~ 14.06.2022 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

i~ 16.06.2022 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  



УТВЪРЖДАВАМ! 
гр. Добрич 

/ 	 v 
/ 

ЕСЕЛА  ПА  ЧЕВ  
ДИРЕКТОР: 

СУ  "ДИМVIТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ 	̀ 
Улица  "Генерал  Георги  Попов" №1 б, телефони: 690-390; 

e-mai1: dta Iеv(йма  ј  ј  bq; web:http://www.sou-dtalev.info  

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  Х  А  клас  

ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ  И  ХАРДУЕРНИ  НАУКИ" 
с  интензивно  изучаване  на  английски  език  

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБИИТЕ  ЧАСОВЕ  

Средна  степен  
на  образование  

Гимназиален  етап  
Х  а  клас  

Учебни  седмици  36 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  _ 

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  

часове  
Годишеи  брой  

часове  

Български  език  и  литература 	 ~ 3 108 

Чужд  език  - Английски  език  2 72 

Чужд  език  - Руски  език  / Немски  език  2 72 

Математика  2 72 

Информатика  - - 

Информационни  технологии  0,5 18 

История  и  цивилизация  3,5 126 

География  и  икономика  2,5 90 

Философия  2 72 

Гражданско  образование  - - 

Биология  и  здравно  образование  2 72 

Физика  и  астрономия  2 72 

Химия  и  опазване  на  околната  среда  2 72 

гМузика  0,5 18 

Изобразително  изкуство  0,5 18 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 72 

Общо  за  раздел  А  26,5 954 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  раггковия  
учебен  план) 

5 5 , 198  

Български  език  и  литература  1 36 

Чужд  език  - Английски  език  2 72 

Математика  1 36 

Информационни  технологии  1,5 54 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  32 1152 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Драма  и  гражданско  образование  1 36 

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

Час  на  класа  1 36 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  
атлетика" 

1 36 

II. ПОЯСИИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл. 17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №3 към  същата  Наредба. 

2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация  
З. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
4. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  



спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  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. 

б. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  ✓У_° 8 
от  02.09.2021 г. 

7. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  ОЗ-б03/02.09.2021г. на  
директора  на  училището. 

8. В  периода  01.10.2021г.-30.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците, в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипни  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  учебен  срок: 15.09.2021 г. - 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 
Втори  _учебен  сиок: 02.02.2022г. - 30.0б.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01 .02.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. -10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I- XI клас  

Неучебни  дни: 

- 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 

~ 1 9.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  

~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейнос,ти  

~ 14.06.2022 г. - НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~ 16.06.2022 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  



УТВЪРЖДАВАМ! _ 	гр. добрич  г  

ДИРЕКТОР: 

с 	ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ 	̀ 
Улица  "Генерал  Георги  Попов" N21 б, телефони: 690-390; 

e-mai1: dtalevГШmail.bg; web:http://www.sou-dtalev.info  

/ВЕСЕ  ' А  П  • ЧЕВА/ 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  XI А  клас  
ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ  И  ХАРДУЕРНИ  НАУКИ" 

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ПРОФИЛИРАЩИ  ПРЕДМЕТИ: 

1. ИНФОРМА  ТИКА  
2. ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  
3. АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  
4. ФИЛОСОФИЯ  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  03-
603/02.09.2021 година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  ИА  УЧЕБИИТЕ  ЧАСОВЕ  

Средна  степен  
на  образование  

Гимиазиален  етап  
XI а  клас  

Учебни  седмици  36 

Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  
брой  часове  

Годишен  
брой  часове  

Български  език  и  литература  3 108 

Чужд  език  - Английски  език  2 72 

Чужд  език  - Руски  език  / Немски  език  2 72 

Математика  2 72 

Информатика  - - 

Информационни  технологии  - ' 	- 

История  и  цивилизация  - - 

География  и  икономика  - - 

Философия  - - 

Гражданско  образование  1 36 
Биология  и  здравно  образование  - - 
Физика  и  астрономия  - - 

Химия  и  опазване  на  околната  среда  - - 
Музика  - - 

Изобразително  изкуство  - - 

Физическо  възпитание  и  спорт  2 72 
Общо  за  раздел  А  12 432 

Раздел  Б- избираеми  учебни  часове  / профилирана  подготовка / 

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рсzмковия  учебен  
план) 20 720 

Информатика  
М1-Обектно  ориентирано  проектиране  и  програмиране  2 72 

М2 Структура  от  данни  и  алгоритми  2 72 
ИМ- Практикум  по  обектно  ориентирано  проектиране  и  
програмиране  1 36 

Информационни  технологии  
М  1 -Обработка  и  анализ  на  данни  2 72 
М2-Мултимедия  2 72 
ИМ- Практикум  по  обработка  и  анализ  на  данни  1 36 
Английски  език  
М  1-Устно  общуване  1 36 
М2-Писмено  общуване  1 36 
М3-Езикът  чрез  литературата  1 36 
М4-Култура  и  междукултурно  общуване  1 36 
ИМ-Английски  език  за  професионални  цели  1 36 
Философия  
М  1- История  на  идеите  2 72 
М3-Култура  на  мисленето  1 36 
М4-Социална  псикология  1 36 



Средиа  степен  
на  образование  

Гимназиален  етап  
XI а  клас  

ИМ-Хронология  и  развитие  на  философските  идеи  1 36 
Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  32 1152 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Български  език  и  литература  1 36 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  33 1188 
Час  на  класа  1 36 

Трети  допълиителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  атлетика" 1 36 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  
1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  

чл. 17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №3 към  същата  Наредба. 
2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация  
3. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
4. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  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. 

б. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 
от  02.09.2021 г. 

7. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  03-603/02.09.2021г. на  
директора  на  училището. 

8. В  периода  01.10.2021г.-30.06.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димиrьр  Талев" за  учениците, в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипин  проекти  в  класа, училището  unu между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  _учебен  срок: 15.09.2021г. - 31.01.2022г. 	 (18 УЧЕБИИ  СЕДМИЦИ) 
Втори  v чебен  срок: 02.02.2022г. - 30.06.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕдмици) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. — 01.11.2021 г. вкл. есенна  
24.12.2021 г. — 03.01.2022 г. вкл. коледна  
01 .О2.2022г. 	 междусрочна  

01.04. 2022 г. —10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  I— XI клас  
Неучебни  дни: 

~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 
- 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

~ 18.05.2022 г. — ДЗИ  по  български  език  и  литература  
~ 20.05.2022 г. — Втори  ДЗИ  

- 25.05.2022 г. — Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  
~£ 14.06.2022 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

~f 16.06.2022 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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ВЕСЕ~ЛА  П  ЕВА/ 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

на  XII А  клас  

ПРОФИЛ: „СОФТУЕРНИ  И  ХАРДУЕРНИ  НАУКИ" 

УЧЕБНА  2021/2022 ГОДИНА  

ДНЕВНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  

ПРОФИЛИРАЩИ  ПРЕДМЕТИ: 

1. ИНФОРМА  ТИКА  
2. ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ  
3. АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  
4. ФИЛОСОФИЯ  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  
№8/02.09.2021 година, съгласуван  с  Обществения  съвет  към  училището  - протокол  
№4/01.09.2021 година  и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  №  РД  О3-б03/02.09.2021година. 



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Средна  степен  
на  образование  

Гимназиален  етап  
XII а  клас  

Учебни  седмици  31 

Раздел  А — задължителни  учебни  часове  

Учебни  нредмети  Седмичен  
брой  часове  

Годишен  
брой  часове  

Български  език  и  литература  3 93 

Чужд  език  - Английски  език  2 62 

Чужд  език  — Руски  език  2 62 

Математика  2 62 
Информатика  - - 

Информационни  технологии  - - 

История  и  цивилизация  - - 

География  и  икономика  - - 
Философия  - - 

Гражданско  образование  1 31 

Биология  и  здравно  образование  - - 
Физика  и  астрономия  - - 

Химия  и  опазване  на  околната  среда  - - 

Музика  - - 

Изобразително  изкуство  - - 

Физическо  възпитание  и  спорт  
-- 

2 62 

Общо  за  раздел  А  12 372 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  / профилирана  подготовка / 

Годишен  брой  часове  за  раздел  Б (съгласно  рамковия  учебен  
nлан) 20 620 

Информатика  
М3-Релационен  модел  на  база  от  данни  2 72 
М4 Програмиране  на  информационни  системи  2 52 
ИМ- Практикум  на  релационен  модел  на  база  от  данни  1 31 

Информационни  технологии  
М3-Уеб  дизайн  2 62 
М4-Решаване 	на 	проблеми 	с 	информационни 	и  
комуникационни  технологии  2 62 

ИМ- Практикум  на  управление  на  компютърни  системи  и  
софтуер  1 31 

Английски  език  
М  1 -Устно  общуване  1 31 
М2-Писмено  общуване  1 31 
М3-Език  и  култура  1 31 
М4-Езикови  практики  1 31 

ИМ-Английски  език  за  професионални  цели  1 31 

Философия  
М2- Философия  и  ценности  2 62 
М5-Философия  и  политика  1 31 



Средна  степен  
на  образование  

Гимназиалеи  етап  
XII а  клас  

Мб- Психология  на  личността  1 • 31 

ИМ-Хронология  и  развитие  на  философските  идеи  1 31 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  32 992 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  
Български  език  и  литература  2 62 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  В  34 1054 

Час  на  класа  1 31 

Трети  допълнителен  час  по  ФВС  - модул  „ Лека  атлетика" 1 31 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Настоящият  училищен  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл.94 на  ЗПУО, чл. 14, чл. 16 и  
чл. 17 на  Наредба  №4/30.11.2015г. за  учебния  план  и  приложение  №3 към  същата  Наредба. 

2. Прилага  при  едносменен  режим  на  организация  
3. Екземпляр  от  учебния  план  се  съхранява  в  дирекцията. 
4. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт, се  включва  и  

по  един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  следните  видове  
спорт: лека  атлетика, 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 / 15.08.2016 г. на  минисrьра  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. Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  с  протокол  N_° 8 
от  02.09.2021 г. 

7. Училищният  учебен  план  е  утвърден  със  заповед  №  РД  03-603/02.09.2021 г. на  
директора  на  училището. 

8. В  периода  01.10.2021г.-30.05.2022г. могат  да  се  осъществяват  туристически  инициативи, 
организирани  от  СУ  „Димитър  Талев" за  учениците, в  т.ч. посещение  на  културни  институции, 
спортни  дейности, екскурзии, екипин  проекти  в  класа, училището  или  между  училищата, при  
съгласие  и  съдействие  на  родителите; взето  разрешение  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законови  изисквания  и  процедури. 

III. График  на  учебното  време  за  2021/2022 година: 

Първи  _учебен  срок: 15.09.2021 г. - 31.01.2022г. 	 (18 учЕsни  сЕДмици) 
Втори  учебен  срок: 02.02.2022г. - 12.05.2022г. 	 (13 УЧЕБИИ  СЕДМИЦи) 

Ваканции  през  учебната  2021/2022 година: 

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. есенна  
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. коледна  
0 1 .02.2022г. 	 междусрочна  

07.04. 2022 г. -10.04.2022 г. вкл. пролетна  за  XII клас  
Неучебни  дни: 

3~ 29.04.2022г. Патронен  празник  на  училището  (училищен  празник-присъствен  ден) 
~ 19.05.2022г. Спортен  празник  на  училището  (присъствен  ден) 

3~ 18.05.2022 г. - Д3И  по  български  език  и  литература  
~ 20.05.2022 г. - Втори  ДЗИ  

~ 25.05.2022 г. - Присъствен  ден  за  училищни, просветни  и  културни  дейности  


