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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”    
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII А 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII А 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    
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 Общо за раздел Б  0 0 0 

 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Визуално програмиране 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022 г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2130501 „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213050 „КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ”  
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Б, 1 ГРУПА 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Б, 1 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Принципи на дизайна 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
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„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”    
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Б, 2 ГРУПА 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Б, 2 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Визуално програмиране 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
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„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”    
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА VIII В 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII В 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Визуално програмиране 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”    
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА VIII Г 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Г 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Визуално програмиране 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810201 „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481020 „СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”    
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Д, 1 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Д, 1 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Визуално програмиране 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2130501 „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213050 „КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ”  
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Д, 2 ГРУПА 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Д, 2 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Принципи на дизайна 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 

 

    

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Е клас, 1 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Е, 1 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    
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 Общо за раздел Б  0 0 0 

 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Основи на предприемачеството 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : код 4820401 „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 482040 „ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 482 „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Е клас, 2 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Е, 2 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

 Общо за раздел Б  0 0 0 

 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Основи на предприемачеството 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ”  
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Ж, 1 ГРУПА 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Ж 

 2022/2023 
Първи 
срок 

Втори 
срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    
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 Общо за раздел Б  0 0 0 

 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Принципи на дизайна 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 2130501 „КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213050 „КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ”  
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА VIII Ж, 2 ГРУПА 
 

№ 

Видове подготовка, учебни предмети/модули 
   

VIII Ж, 2 група 

 2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове    

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература 144 4 4 

2 Английски език 216 6 6 

3 Математика  108 3 3 

4 Дигитално предприемачество 288 8 8 

5 История и цивилизации 72 2 2 

6 География и икономика 36 1 1 

7 Философия 36 1 1 

8 Естествени науки и изкуство 180 5 5 

9 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

 Общо за раздел А 1152   

Раздел Б - избираеми учебни часове    

 Общо за раздел Б  0 0 0 
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 Общо за раздел А+ раздел Б 1152   

Раздел В – факултативни учебни часове    

VII. Допълнителна подготовка    

1 Втори чужд език – испански език/ немски език/ руски език 72 2 2 

2 Принципи на дизайна 72 2 2 

 Общо за раздел В 144   

 Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296   

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
  
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  
● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 
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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
 
IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 
4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
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„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 
модулно-блоково обучение“. 
 
4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  
 
4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 
учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 
стандарти за придобиване на квалификация по професията.  
 
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 
изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 
възможностите на училището.  
 
4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 
спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 
от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   
 
4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 
изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 
 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 
„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 
открито съгласно: 
- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 
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 г. за учебния план.  
 
7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 
учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
безопасност на движението по пътищата (БДП). 
 
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 
 
9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
IX, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
IX и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА IX А 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX А 

2022/2023 
Първи 
срок 

Втори 
срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 
руски език 

72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Приложен програмист с бизнес английски език 342 10 9 

  Общо за раздел Б 342     
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  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Разработване на уеб сайтове с HTML и CSS 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 
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определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 
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8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
IX, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
IX и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА IX Б 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX Б 

2022/2023 
Първи 
срок 

Втори 
срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 
руски език 

72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     
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1 Приложен програмист с бизнес английски език 342 10 9 

  Общо за раздел Б 342     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Разработване на уеб сайтове с HTML и CSS 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 - 
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вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
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образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА IX В 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX В 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 
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  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 
Графичен дизайн и мултимедия с бизнес 

английски език 
342 10 9 

  Общо за раздел Б 342     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Обработка на изображения 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
IX, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
IX и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023  г. НА IX Г 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX Г 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Дигитален маркетинг и предприемачество с 342 10 9 
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бизнес английски език 

  Общо за раздел Б 342     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Бизнес умения за предприемачи 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
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безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

  

Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА IX Д, група 1 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX Д, група 1 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Графичен дизайн и мултимедия с бизнес 342 10 9 
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английски език 

  Общо за раздел Б 342     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Обработка на изображения 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
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безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИО ВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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   ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА IX Д, II група 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

IX Д, II група 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 108 3 3 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  108 3 3 

5 Информационни технологии 36 1 1 

6 История и цивилизации 72 2 2 

7 География и икономика 36 1 1 

8 Философия 36 1 1 

9 Естествени науки и изкуство 162 4 5 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 810     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Графичен дизайн и мултимедия с бизнес 342 10 9 
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английски език 

  Общо за раздел Б 342     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Обработка на изображения 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  
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4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 
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безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА X А 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

X А 

2022/2023 
Първи 
срок 

Втори 
срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 36 1 1 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 
руски език 

72 2 2 

4 Математика  72 2 2 

5 Информационни технологии 18 1 0 

6 История и цивилизации 126 4 3 

7 География и икономика 90 2 3 

8 Философия 72 2 2 

9 Естествени науки и изкуство 252 7 7 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 918     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Приложен програмист с бизнес английски език 234 6 7 
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  Общо за раздел Б 234     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Разработване на уеб сайтове с HTML и CSS 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
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„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 
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8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 

  

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА X б, група 2 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

X б, група 2 

2022/2023 
Първи 
срок 

Втори 
срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 36 1 1 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 
руски език 

72 2 2 

4 Математика  72 2 2 

5 Информационни технологии 18 1 0 

6 История и цивилизации 
126 

 
 

4 3 

7 География и икономика 90 2 3 

8 Философия 72 2 2 

9 Естествени науки и изкуство 252 7 7 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 918     
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Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Приложен програмист с бизнес английски език 234 6 7 

  Общо за раздел Б 234     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Разработване на уеб сайтове с HTML и CSS 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
 

Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 
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   ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023  г. НА X б, 1група 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

X б, 1група 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 36 1 1 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  72 2 2 

5 Информационни технологии 18 1 0 

6 История и цивилизации 126 4 3 

7 География и икономика 90 2 3 

8 Философия 72 2 2 

9 Естествени науки и изкуство 252 7 7 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 918     

Раздел Б - избираеми учебни часове     
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1 
Дигитален маркетинг и предприемачество с 

бизнес английски език 
234 6,5 6,5 

  Общо за раздел Б 234     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Бизнес умения за предприемачи 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона 
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за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В - 

вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023  г. НА X В 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

X В 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 36 1 1 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  72 2 2 

5 Информационни технологии 18 1 0 

6 История и цивилизации 126 4 3 

7 География и икономика 90 2 3 

8 Философия 72 2 2 

9 Естествени науки и изкуство 252 7 7 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 918     

Раздел Б - избираеми учебни часове     

1 Дигитален маркетинг и предприемачество с 234 6,5 6,5 
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бизнес английски език 

  Общо за раздел Б 234     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Бизнес умения за предприемачи 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 - 
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вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
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образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 

 

 

 

  

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

 
     

 

 

 

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА X г 
 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети/модули 

      

X г 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

Учебни седмици 36 18 18 

Раздел А – задължителни учебни часове     

1 Български език и литература 108 3 3 

2 Английски език 36 1 1 

3 
Втори чужд език – испански език/ немски език/ 

руски език 
72 2 2 

4 Математика  72 2 2 

5 Информационни технологии 18 1 0 

6 История и цивилизации 126 4 3 

7 География и икономика 90 2 3 

8 Философия 72 2 2 

9 Естествени науки и изкуство 252 7 7 

10 Физическо възпитание и спорт 72 2 2 

  Общо за раздел А 918     

Раздел Б - избираеми учебни часове     
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1 
Графичен дизайн и мултимедия с бизнес 

английски език 
234 6,5 6,5 

  Общо за раздел Б 234     

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152     

Раздел В – факултативни учебни часове     

1 Обработка на изображения 144 4 4 

  Общо за раздел В 144     

  Общо за раздели А + раздел Б + раздел В 1296     

 
III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 - 
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вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 
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образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА XI А 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XI А 

2022/2023 

Първ

и 

срок 

Втори 

срок 

2 

седми

ци 

Учебни седмици 36 18 18  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 108 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
72 2 2  

3 Математика  72 2 2  

4 Гражданско образование 36 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

  Общо за раздел А 432  12 12  

Раздел Б - избираеми учебни часове      

II.Приложен програмист с бизнес английски 
 

720 

 

20 

 

20 
 

  Общо за раздел Б 720      

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152      
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Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 144 4 4  

  Общо за раздел В 144      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1296      

 

 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона 
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за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В - 

вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XI Б 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XI Б 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

2 

седми

ци 

Учебни седмици 36 18 18  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 108 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
72 2 2  

3 Математика  72 2 2  

4 Гражданско образование 36 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

II.Обща професионална подготовка    

6. 
Чужд език по професията 

Английски език 
72 2 2  

  Общо за раздел А 432  12 12  
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Раздел Б - избираеми учебни часове      

 1.            Графичен дизайн и мултимедия с        

бизнес английски 
144 21 21  

 

  Общо за раздел Б 720      

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 72 4 4  

  Общо за раздел В 144      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1296      

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 
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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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/ 01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 
У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 

 
         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XI В 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XI В 

2022/2023 

Първ

и 

срок 

Втори 

срок 
 

Учебни седмици 36 18 18  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 108 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
72 2 2  

3 Математика  72 2 2  

4 Гражданско образование 36 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

II.Обща професионална подготовка    

6. 
Чужд език по професията 

Английски език 
72 2 2  

  Общо за раздел А 432  12 12  
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Раздел Б - избираеми учебни часове      

     

1. 
Дигитален маркетинг и 
предприемачество с бизнес английски 

144 21 21  

 

  Общо за раздел Б 720      

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 72 4 4  

  Общо за раздел В 144      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1296      

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 
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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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 

  

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА XI г, 1 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XI г, 1 група 

2022/2023 

Първ

и 

срок 

Втори 

срок 

2 

седми

ци 

Учебни седмици 36 18 18  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 108 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
72 2 2  

3 Математика  72 2 2  

4 Гражданско образование 36 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

  Общо за раздел А 432  12 12  

Раздел Б - избираеми учебни часове      

II.Приложен програмист с бизнес английски 
 

720 

 

20 

 

20 
 

  Общо за раздел Б 720      

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152      
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Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 144 4 4  

  Общо за раздел В 144      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1296      

 

 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона 
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за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В - 

вариант В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 

 

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

    

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XI г, 2група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XI г, 2 група 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

2 

седми

ци 

Учебни седмици 36 18 18  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 108 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
72 2 2  

3 Математика  72 2 2  

4 Гражданско образование 36 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

II.Обща професионална подготовка    

6. 
Чужд език по професията 

Английски език 
72 2 2  

  Общо за раздел А 432  12 12  
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Раздел Б - избираеми учебни часове      

 1.            Графичен дизайн и мултимедия с        

бизнес английски 
144 21 21  

 

  Общо за раздел Б 720      

  Общо за раздели А+ раздел Б 1152      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 72 4 4  

  Общо за раздел В 144      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1296      

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на Директора, преди края на учебната година, 

спазвайки всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост 

от конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 
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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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на заповед Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. 

на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XII А 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XII А 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

2 

седм

ици 

Учебни седмици 29 18 11  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 87 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
58 2 2  

3 Математика  58 2 2  

4 Гражданско образование 29 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 58 2 2  

6 Чужд език по професия 29 1 1  

  Общо за раздел А 319  11 11  

Раздел Б - избираеми учебни часове      

II.Приложен програмист с бизнес английски 
 

609 

 

21 

 

21 
 

  Общо за раздел Б 609 21  21   
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  Общо за раздели А+ раздел Б 928      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 116 4 4  

  Общо за раздел В 116      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1044      

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 
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„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на, преди края на учебната година, спазвайки 

всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост от 

конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието 

и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми 

със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП). 
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8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022 г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022 г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
Утвърден със Заповед РД 09 - 4529/31.08.2017г.  

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 2130701 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 213070 „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 213 „АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕХНИКИ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ 

ПРОДУКТИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
II.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XII Б 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XII Б 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

2 

седми

ци 

Учебни седмици 29 18 11  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 87 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
58 2 2  

3 Математика  58 2 2  

4 Гражданско образование 29 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 58 2 2  

II.Обща професионална подготовка    

6. 
Чужд език по професията 

Английски език 
29 1 1  

  Общо за раздел А 319  11 11  
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Раздел Б - избираеми учебни часове      

 1.            Графичен дизайн и мултимедия с        

бизнес английски 
609 21 21  

 

  Общо за раздел Б 609      

  Общо за раздели А+ раздел Б 928      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 116 4 4  

  Общо за раздел В 116      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1044      

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на, преди края на учебната година, спазвайки 

всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост от 

конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 
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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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на  Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на 

образованието и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените 

учебни програми със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по 

безопасност на движението по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед РД 09 – 4144/29.08.2017 г.  

 

СПЕЦИАЛНОСТ : КОД 4810301 „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ ” 

ПРОФЕСИЯ: КОД 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023г. НА XII В, 1 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XII В, 1 група 

2022/2023 
Първи 

срок 

Втори 

срок 

2 

седм

ици 

Учебни седмици 29 18 11  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 87 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
58 2 2  

3 Математика  58 2 2  

4 Гражданско образование 29 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 58 2 2  

6 Чужд език по професия 29 1 1  

  Общо за раздел А 319  11 11  

Раздел Б - избираеми учебни часове      

II.Приложен програмист с бизнес английски 
 

609 

 

21 

 

21 
 

  Общо за раздел Б 609 21  21   

https://svetlina.softuni.bg/
https://svetlina.softuni.bg/
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962
http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/Downloads/Telegram%20Desktop/%20%D0%B6%D0%BA%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%225006%22%20%E2%84%962


 
  

Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

  Общо за раздели А+ раздел Б 928      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 116 4 4  

  Общо за раздел В 116      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1044      

 

 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед на, преди края на учебната година, спазвайки 

всички изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост от 

конкретните условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 

 

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 г. за учебния план.  
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7. В изпълнение на Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието 

и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми 

със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

 РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

         ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 
Утвърден със Заповед РД 09 — 3968/28.08.2017г.  

 
СПЕЦИАЛНОСТ : код 3420201 „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ“  

ПРОФЕСИЯ: код 342020 „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ“  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 342 „МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА“ 
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
VIII, IX, X, XI и XII клас     I срок – 18 учебни седмици 
 
VIII и IX клас      II срок – 18 учебни седмици 
 
X и XI клас      II срок – 20 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
XII клас      II срок – 13 учебни седмици, 
       от които 2 седмици 
       за производствена практика 
 
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година 
график. 
 
 
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА 2022/2023 г. НА XII В, 2 група 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

      

XII В, 2 група 

2022/2023 

Първ

и 

срок 

Втори 

срок 
 

Учебни седмици 29 18 11  

Раздел А – задължителни учебни часове      

I.Общообразователна подготовка    

 

1 
Български език и литература 87 3 3  

2 
Втори чужд език –  

испански език/ немски език/ руски език 
58 2 2  

3 Математика  58 2 2  

4 Гражданско образование 29 1 1  

5 Физическо възпитание и спорт 72 2 2  

II.Обща професионална подготовка    

6. 
Чужд език по професията 

Английски език 
29 1 1  

  Общо за раздел А 319  11 11  
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Раздел Б - избираеми учебни часове      

     

1. 
Дигитален маркетинг и 
предприемачество с бизнес английски 

609 21 21  

 

  Общо за раздел Б 609      

  Общо за раздели А+ раздел Б 928      

Раздел В – факултативни учебни часове      

1 Математика 116 4 4  

  Общо за раздел В 116      

  
Общо за раздели А + раздел Б + раздел 

В 
1044      

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:  

● успешно положен държавен зрелостен изпит ; 

● успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  

 

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 (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 година).  
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

4.1. 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 В4 и държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на професионална квалификация.  

 

4.2. С Решение на Министерски съвет №601 от 17.08.2022 г. Частна професионална гимназия по дигитални науки 

„СофтУни Светлина“ е приета в списъка на иновативните училища на Република България под №356, с което е 

определено за Иновативно училище с проекта „Комбинирани учебни предмети за интензивно и ефективно 

модулно-блоково обучение“. 

 

4.3. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и ХII клас като чужд език по професията.  

 

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети, 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 образователните 

стандарти за придобиване на квалификация по професията.  

 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план за 

изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите на учениците и 

възможностите на училището.  

 

4.6. Производствената практика ще бъде изтеглена със заповед, преди края на учебната година, спазвайки всички 

изисквания за провеждането на учебната практика  по учебна програма и график, в зависимост от конкретните 

условия и възможностите за организирането ѝ.   

 

4.7. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за 

изучаване на учебни предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 

5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове, включва и по един учебен час по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на 

открито съгласно: 

- чл. 16, ал.2 и ал.4 от ЗСООМУП; 

- чл. 21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;  

- заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката 
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Web: https://svetlina.softuni.bg, e-mail:svetlina@softuni.bg, 

База ДРУЖБА: ул. "5006" №2 , Телефон: +359 895 810 478, База МЛАДОСТ: бул. Александър Малинов № 78, Телефон: +359 893 850 409  

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 г. за учебния план.  

 

7. В изпълнение на Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.№ РД 09-619/ 31.10.2000 г. на министъра на образованието 

и науката, учениците изучават правилата за движение по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми 

със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението 

по пътищата (БДП). 

 

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/ 26.08.2022г. 

 

9. Училищният учебен план е утвърден със заповед №1/01.09.2022г. на директора на училището. 
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