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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: № 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ 

ИЗКУСТВА 

ПРОФЕСИЯ: № 212070 АКТЬОР 

 

 

Специалност: 
2120703  КУКЛЕН ТЕАТЪР 

Степен на квалификация: III 

 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение №3/ Протокол № 10  от 

редовно заседание на Педагогическия съвет от 08.09.2020 г. 
 



 2 

 

 

 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ – завършен VІІ клас 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – клас 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – средно 

ВЛИЗА В СИЛА ОТ: 2008 – 2009 г. 

 

 

 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  

 

Учебната година се открива на 15 септември /вторник/ - по график, съгласуван с 

Министерството на културата. 

Графикът на учебното време, на ваканциите и неучебните дни за учебната 2019-2020 г. 

се определят със заповед № № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието 

и науката: 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

04.02.2021 г. – I - XII клас 

 

Неучебни дни 

 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 

дейности 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици) 
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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

  Общо 

 КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІ 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 36 36 36 31  

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/ 

 

     

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА      

 Български език и литература     62 

2 
62 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ      

3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

     

3.1. Математика      

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     

4.1. История и цивилизация      

4.2. Философия      

4.3. Свят и личност    62 

2 

62 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

 

     

6. ИЗКУСТВА      

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ      

7.1 Физическо възпитание и спорт    62 

2 

62 

 ОБЩО ЗП:     186  

 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА /ЗПП/  

     

Б1. Обща професионална подготовка      

1. История на музиката   

 

 31 

1 
31 

2. История на изобразителното изкуство    31 

1 
31 

Б2. Отраслова професионална подготовка      

1.  Танци    62 

2 
62 

2. Пантомима    62 

2 
62 

3. История на театъра    62 

2 
62 

4. Драматургичен анализ    62 62 
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2 

5. Вокална подготовка    62 

2 
62 

Б3. Чуждоезикова подготовка       

1. Чуждоезикова подготовка по професията – немски 

език 

   31 

1 
31 

Б4. Специфична професионална подготовка 

 

     

1. Актьорство за куклен театър    124 

4 

124 

2. Актьорство за драматичен театър    124 

4 
124 

3. Учебна практика    186 

6 
186 

 ОБЩО ЗПП 

 

 

   837  

 ОБЩО ЗП+ЗПП 

 

   1023  

В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 

 

     

1. Български език и литература    62 

2 
 

2. История на театъра    31 

1 
 

3. Живопис    31 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Д – допълнителни часове 

Клас Наименование на часа Седмици Часове 

12 б Спортни дейности – Аеробика/ Танци 31 1 

12 б Час на класния 31 1 

12 б Час на класния за срещи с родители 31 1 

 

 

 

 

Държавни зрелости изпити по теория и практика за придобиване на 

степен на професионална квалификация 
 

Датите за провеждане на изпити по теория на професията за придобиване степен на 

професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за 
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съответните сесии се утвърдени със заповед №№ РД09-2133/ 28.08.2020 г на 

министъра на образованието и науката, както следва: 

Датите за провеждане на изпита по практика на професията се определят от директора 

в рамките на изпитните сесии. 

                                                        Януари 
1. ДЗИ теория –     21.01.2021 г. 

2. Срок за подаване на заявления – до 21.12.2020 г. 

 

Юни-Юли 

1. ДЗИ теория –     04.06.2021 г. 

2. Срок за подаване на заявления – до 17.03.2021 г. 

 

Септември 

1. ДЗИ теория –     09.09.2021 г 

2. Срок за подаване на заявления – до 01.09.2021 г. 

 
 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за: 

 полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование; 

 полагане на държавни изпити за придобиване степен на професионална 

квалификация по желание на ученика. 

2. Трета степен на професионална квалификация по професия художник и по професия 

дизайнер,  се придобива след полагане на държавни изпити по: 

 теория на професията; 

 практика на професията. 

3. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация 

се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на 

културата. 

4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за 

системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

5. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование, придобитата степен на професионална квалификация се 

удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 

6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната 

просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

 

1. Учебният план е разработен на основание ЗПУО, Закона за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за 

професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В 4. 

2. Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен VІІ клас.   
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3. VІІІ клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование. На 

успешно завършилите VІІІ клас се издава Свидетелство за завършено основно 

образование. 

4. Броят на учениците в паралелка и деленето на паралелките на групи  се определят с 

наредба на МК. 

5. Часовете по вокална подготовка се провеждат със 100% корепетиция, по танци – 

50% корепетиция. 

6. Учебната практика се използва ежеседмично за подготовка по учебни предмети от 

специфичната подготовка за специалността. 

7. По чуждоезиково обучение се изучават следните езици: английски и немски. 

Изборът на чужд език се извършва според желанията на учениците и 

възможностите на училището. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ 

клас като чужд език по професията. 

8. В края на учебната година се провежда задължително текущо изпитване за 

установяване на изходното ниво на учениците по главен специален предмет / 8-11 

клас/. Въз основан на резултатите, определени от комисия, се оформя годишна 

оценка, която остава окончателна. 

9. Свободноизбираемата подготовка се организира по учебни предмети, утвърдени от 

педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на училището и 

желанията на учениците, след съгласуване с МК. 

10. Училищният учебен план е разработен на основата на Учебен план за средните 

училища по изкуствата, влизащ в сила от 2009 г. 

11. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт – ООП, 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни и др. 

дейности на открито, съгласно чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл. 14, ал.3, т.7 и ал.5 от 

Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. Във връзка със спецификата на училището, възможностите на спортната 

база и с решение на ПС от 15.09.2017 г. този час е определен за занимания на 

учениците с Аеробика и Танци. 

12. Всяка учебна седмица включва и по един Час на класа за всеки клас, съгласно чл. 

92, ал.2 от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 

 

 

 

 

 

                                                                              Директор: Николай Христов Томов  

 

 

 
 

 

 


