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ПРОФЕСИЯ           №  214010   ДИЗАЙНЕР     

СПЕЦИАЛНОСТ  №  2140101 ТЕАТРАЛЕН, КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  214  ДИЗАЙН       

 

 

 

ПРОФЕСИЯ           № 212070    АКТЬОР  

СПЕЦИАЛНОСТ  № 2120703  КУКЛЕН ТЕАТЪР 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 212 МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА       

 

 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПС  С ПРОТОКОЛ № 11/08.09.2020г. 



ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ ДО ХІІ КЛАС 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:ДНЕВНА 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  РАВНИЩЕ: ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 ГОДИНИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В VII КЛАС 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: КЛАС 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНО 

 

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 2020-2021 г. се определят със заповед № РД09-2118/ 

28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката: 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

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 

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 

 

2. 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 

11.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

14.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х 

клас 

 

3. Начало на втория учебен срок  

04.02.2021 г. I – ХIІ клас 

 

4. Край на втория учебен срок 

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

 

 

 

 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ В ДЕВЕТИ  КЛАС 

 

№ 
Видове подготовка, учебни 

предмети /модули 

I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО 
Класове Общо Класове Общо   

VІІІ ІХ Х 
VІІІ – 

Х ХІ ХІІ 
XІ – 

ХII ІХ 
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 
 

108 

3 
   108      108 

2.  I Чужд език – Немски език 
 

72 

2 
   72      72 

3.  II Чужд език – Английски език 
 

72 

2 
   72      72 

4. Математика  
 

108 

3 
   108      108 

5. Информационни технологии 
 

36 

1 
   36      36 

6. История и цивилизации 
 

72 

2 
   72      72 

7. География и икономика 
 

36 

1 
   36      36 

8. Философия 
 

36 

1 
   36      36 

9. Биология и здравно образование 
 

36 

1 
   36      36 

10. Физика и астрономия 
 

36 

1 
   36      36 

11. Химия и опазване на околната среда 
 

54 

1,5 
   54      54 

12. 

 Физическо възпитание и спорт* 
 

72 

2 
   72      72 

13. 

Музика за специалността Куклен 

театър 
 18   18      18 

II. Обща професионална подготовка 
4. Икономика   36     36           36 



  

Общо за раздел А за ТКТД 

 
 774   774      774 

 Общо раздел А за КТ  792   792      792 

 

 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

ІІІ. Отраслова професионална подготовка за специалност: Театрален, кино и телевизионен декор 

1. Рисуване  

108 

3   108      108 

2. Пластична анатомия  

72 

2   72      72 

            Отраслова професионална подготовка за специалност: Куклен театър 

1. Солфеж  
36 

1   36      36 

2. Вокална подготовка  
36 

1   36      36 

IV. Специфична професионална подготовка  Специалност – Театрален, кино и телевизионен декор 

1. 
Театрален, кино и телевизионен 

декор   

54 

2,5   54      54 

2. Бутафория  

36 

1   36      36 

3. Живопис  

36 

1   36      36 

  Учебна практика:             

1. 
Театрален, кино и телевизионен 

декор  

36 

1   36      36 

2. Бутафория  

36 

1   36      36 

  Общо раздел Б за ТКТД  378          

  Общо раздел А+раздел Б за ТКТД  

1152 

         1152 

 Специфична професионална подготовка  Специалност -  Куклен театър 

1. Актьорство за куклен театър  

126 

3,5   108      126 

2. Художествено слово  

36 

1   36      36 



3. Техника на говора  

36 

1   36      36 

  
Учебна практика: 

             

1. Актьорство за куклен театър  

90 

3   90      90 

  Общо раздел Б за Куклен театър  360         360 

  
Общо раздел А+раздел Б за 

Куклен театър  1152         1152 

 

 

 

Раздел В - факултативни учебни часове 

Специалност-ТКТД            
1 ТКТД  36          
2. Бутафория  36          
3. Живопис  72          

 

Специалност – Куклен театър           
1. Вокална подготовка  36          
2. Художествено слово  36          

3. Солфеж  36          

4. Техника на говора  36          

 

 

 

 

 

 

Раздел Г – допълнителни часове 

Клас Наименование на часа Седмици Часове 

9 б Спортни дейности – Танци 36 1 

9 б Час на класния 36 1 

9 б Час на класния за срещи с родители 36 1 



ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

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

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика 

на професията „Дизайнер“ - за специалността „Театрален, кино и телевизионен декор“; на професията „Актьор“ – за 

специалността „Куклен театър“ 

2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за 

професионална квалификация. 

3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 1 по свое 

желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

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 културата. 

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. 

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 г.). 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

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 В7 и 

държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Художник – приложни  изкуства“, 

„Дизайнер“ и по професията „Актьор“ 

 

2.Учебният план се прилага в VIII, IX и X клас за всички ученици, приети след завършен VII клас, които се обучават общо по 

професия „Художник – приложни изкуства“, без да са разделени по специалности, на основание чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 за 

приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата. 

 



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

 

4.Задължителните учебни часове по общообразователните учебни предмети “Изобразително изкуство” от VIII до X клас, по 

Музика от IX и X клас се използват за специализирана професионална подготовка съгласно Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 

9 на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план. Разпределението на тези часове се определя в училищния учебен план – 

преместват се в раздел  Б – избираеми учебни часове. 

 

5.Часове по “Музика” от раздел “А” са преместени в раздел “Б” – Специфична професионална подготовка, предоставени са на 

специалността “Театрален, кино и телевизионен декор” към главен специален предмет. 

 

6. Часове по “Изобразително изкуство” от раздел “А” са преместени в раздел “Б” – Специфична професионална подготовка, 

предоставени са на специалностите “Театрален, кино и телевизионен декор” – за учебния предмет Рисуване“; „Куклен театър“ – 

за учебния предмет  Актьорство за куклен театър - практика. 

 

7.Една седмица преди оформянето на годишните оценки се провежда задължително текущо изпитване за установяване на 

изходното ниво на учениците в специалности: „Театрален, кино и телевизионен декор“ и „Куклен театър“ по главен специален 

предмет и Рисуване/ Художествено слово, по реда на изпитване за определяне на годишна оценка Текущото изпитване за 

установяване на изходното ниво се осъществява по график на училището, утвърден от директора. 

 

8.Годишните оценки  на учениците по специалност и рисуване се определят като резултат от срочните оценки и оценката от 

изпита за проверка на изходното ниво, определена от изпитна комисия, назначена със заповед на директора на училището, въз 

основа на знанията и уменията на учениците, показани на изпита. Тази оценка е окончателна за годината. 

 

9.Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от 

конкретните условия и възможностите за организирането й.  

 

10.Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, се използват за изучаване на учебни предмети, 

модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. Общия брой на 

факултативните часове е 288 годишно (по 144 часа на група годишно) 

 

11.В Раздел Г са посочени допълнителните часове. 

 

 

 

 


