
      П  Р  О  Ф  Е  С  И  О  Н  А  Л  Н  А     Г  И  М  Н  А  З  И  Я   
                  гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Русе, ул.П.Волов №11, тел. 0817 7 33 81 ; 0878643028 

e-mail:   profesionalna_gimnaziq_bqla@abv.bg 
 

 

 

 

 

                                                                                                   УТВЪРДИЛ : 

       ПЛАМЕН ВЕЛЕВ 

       Директор Професионална гимназия – гр. Бяла 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА X Б КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : код 815  „Фризьорски и козметични 

услуги“ 

  

ПРОФЕСИЯ : код 815010 „ Фризьор“ 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 8150101 „ Фризьорство“ 

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : 5 ГОДИНИ 

 

 

 

Училищният учебен план е приет с Решение № 43  на ПС по Протокол № 15/13.09.2021г 

Съгласувано от Обществения съвет при ПГ-Бяла по Протокол № 09 /16.08.2021 г. 

Утвърден със Заповед № 678/13.09.2021г. на Директора на П Г – гр. Бяла. 

   П Г          БЯЛА 

mailto:profesionalna_gimnaziq_bqla@abv.bg


I.Разпределение на учебните предмети по часове. 

№ Видове подготовка 

,учебни предмети 

X Б клас Общо за 

годината 
I срок II срок  

Учебни седмици 18 18 2 36 

Брой часове     

1 2 3 4 5 6 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и 

литература 

3/54 3/54  3/108 

2.  Чужд език – руски език 2/36 2/36  2/72 

3. Чужд език – английски 

език 

2/36 2/36  2/72 

4. Математика 2/36 2/36  2/72 

5. Информационни 

технологии 

1/18 -  0,5/18 

6. История и цивилизации 4/72 3/54  3,5/126 

7. География и икономика 2/36 3/54  2,5/90 

8. Философия 2/36 2/36  2/72 

9. Биология и здравно 

образование 

2/36 2/36  2/72 

10. Физика и астрономия 2/36 2/36  2/72 

11. Химия и опазване на 

околната среда 

2/36 2/36  2/72 

12. Музика 1/18 -  0,5/18 

13. Изобразително изкуство - 1/18  0,5/18 

14. Физическо възпитание и 

спорт 

2/36 2/36  2/72 

II. Обща професионална подготовка 

15. Икономика 1/18 1/18  1/36 

Общо за раздел А 28/504 27/486  27,5/990 



Раздел Б – избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

IV. Специфична професионална подготовка 

16. Технология на 

специалността  

1/18 2/36  1,5/54 

17. Учебна практика     

17.1 Технология на 

специалността 

2/36 2/36  2/72 

18. Производствена практика   64  

V. Разширена професионална подготовка 

19. Учебна практика     

19.1 Технология на 

специалността 

1/18 1/18  1/36 

VI. Разширена подготовка     

 Общо раздел Б 4/72 5/90 64 4,5/162 

 Общо раздел А + раздел Б 32/576 32/576 64 32/1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна 

подготовка 

    

1. Български език и 

литература 

2/36 2/36  2/72 

2. Математика 2/36 2/36  2/72 

 Общо за раздел В 4/72 4/72  4/144 

 Общо за раздел А+ раздел 

Б +раздел В 

36/648 36/648 64 36/1296 

 

II.Пояснителни бележки. 

1.Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, утвърден 

със Заповед № РД 09-4064/ 29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за 

специалност с код – 8150101 „Фризьорство“ , съгласно чл.94, на Закона за училищното 

и предучилищно образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 / 30.11.2015 г. за 

учебния план. 

2.Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес  с цел 

осигуряване на по-големи възможности за организиране и провеждане на практическо 

обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите на бизнеса и въз основа 



на Типов учебен план на специалност с код – 8150101 „Фризьорство“, професия  код – 

815010 „ Фризьор“ по утвърден със заповед № РД 09 - 4064/ 29.08.2017 г. на Министъра 

на образованието и науката и отговаря на вида на образованието и спецификите на 

специалността от професията. 

3.Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е тридесет 

и два учебни часа от VIII до  XII клас. 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт се включва и 

по един  учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – „Волейбол“и 

„Баскетбол“ , съгласно чл.92 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал. 5 от Наредба № 4 за учебния 

план, Заповед № РД 09 – 1111 /15.08.2016г. на Министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на спортните 

дейности по време на учебната година .Предвидените часове за спортни дейности, по 

един час седмично се провеждат в спортната база на училището – спортни площадки и 

физкултурен салон, извън останалите часове. 

5.Всяка учебна седмица включва по един час на класа , съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, 

чл.14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015г. за учебния план. Часът на класа се включва в 

седмичното разписание на училището, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се 

използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическо 

самоуправление. 

6. Изучаваните  чужди езици в 10 клас са Английски език и Руски език. 

7.Учебните часове от разширената професионална подготовка от раздел Б развиват и 

усъвършенстват компетентности от специфичната  професионална подготовка  в 

съответствие  с интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за 

придобиване на квалификация по професията. 

8.Училищният учебен план  не може да се променя през учебната 2021/2022 година, 

съгласно член 16, ал.2  от Наредба №4 /30.11.2015 г. за учебния план. 

9.През учебната 2021/2022 година са предлагани и избирани от учениците учебни часове 

от раздел В на училищния учебен план за допълнителна подготовка- факултативни 

учебни часове по Български език и литература и по Математика. Общия брой учебни 

часове за една учебна седмица е тридесет и шест учебни часа. 

10.Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГ-Бяла. 

11.Лицата прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, чл.19, ал.3 от Наредба № 4 

/30.11.2015 г. за учебния план. 

12.Графикът на учебното време е в съответствие със Заповед  № РД 09 – 1804/31.08.2021 

г. на Министъра на образованието и науката. Продължителността на учебната седмица е 

5 учебни дни. Учебните часове започват от 07:30 часа. 



13.Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация 

на паралелката в училищния архив и към Сведението за организиране на дейността в 

училището за учебната 2021/2022 година (Списък – образец №1). 

14.Учениците, завършили успешно 10 клас през учебната 2021/2022 година продължават 

образованието си в 11 клас по същия рамков и типов учебен план. 


