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ТАНТИНОВ4

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 2021/ 2022 учебна година 

10-А клас

разработен по типов учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на 
професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език , утвърден със заповед №РД09-1927

от 07.09.2018 г.

Специалност : „КЕТЪРИНГ”- 8110603 

Професия: " РЕСТОРАНТЬОР” - 811060
Професионално направление: „ ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ” - 811

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование 
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ -  5 години 
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -дневна 
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас
ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ -  завършен X II клас 
НИВО НА НАЦИОНАЛНА РАМКА (НКР)-4 
РАМКОВА ПРОГРАМА В- ВАРИАНТ В4 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН-ПОЛУДНЕВНА

Училищният учебен план е приет с решение на ПС с протокол №12/01.09.2021 г. съгласуван с 
обществения съвет и утвърден със заповед на директора № 3406/376 от01.09.2021 г.

mailto:tto_mezdra@abv.bg


I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

Начало на учебната година: 15.09.2021

X клас I срок -18 учебни седмици

X клас II срок -18 учебни седмици

График на учебния процес за учебната 2021/2022 г. съгласно заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на 
Министъра на МОН.

Ваканции:
30.10.2021 г. -  01.11.2021 г. вкл. есенна

24.12.2021 г. -  03.01.2022 г. вкл. коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. -  10.04.2022 г. вкл. пролетна за I -  XI клас

07.04.2022 г. -  10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:
18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и 
на X клас
16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на X клас
Начало на втори учебен срок:
02.02.2022 г. I -  XII клас

Край на втория учебен срок :
12.05.2022 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. (07.06.2021) I -  III клас (14 учебни седмици )
15.06.2022 г. IV VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. V -  VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. VII -  XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 
01.07 -  31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и 
XI клас)



И. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ В X КЛАС

№
Видове подготовка, учебни предмети I гимназиален етап

Класове
X

Учебни седмици I ср. Пер. ОБЩО
18 18 36

1 2 3 4 5
Раздел А-задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка
1 Български език и литература 3 3 108
2 Чужд език -английски език 2 2 72
3 Чужд език-руски език 2 2 72
4 Математика 2 2 72
5 Информационни технологии 1 0 18
6 История и цивилизация 4 3 126
7 География и икономика 2 3 90
8 Философия 2 2 72
9 Биология и здравно образование 2 2 72
10 Физика и астрономия 2 2 72
11 Химия и опазване на околната среда 2 2 72
12 Изобразително изкуство 0 1 18
13 Физическо възпитание и спорт 2 2 72
I I Обща професионална подготовка
1. Икономика 1 1 36

Общо раздел А: 28 27 990

Раздел Б -  Избираеми учебни часове

IIL Отраслова професионална подготовка
1. Гостоприемство в туристическата индустрия 1 0 18
IV. Специфична професионална подготовка
1. Кулинарни изделия и напитки за кетъринг 1 1 36
2. Учебна практика:
2.1 Кулинарни изделия и напитки за кетъринг 0 1 18
3. Производствена практика 64
V. Разширена професионална подготовка

2. Кулинарни изделия и напитки за кетъринг УП 3 3 108
VI. Разширена подготовка

Общо за раздел Б: 4 5 162
Часове извън учебния план

VII. Модул за осъществяване на спортни дейности- 
лека атлетика

1 1 36

VIII. Час на класа 1 1 36



III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 
образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба №4 от 2015г за учебния план, 
рамкова програма В-вариант В4 и Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на 
квалификация по професията „Ресторантьор“ и утвърден типов учебен план на МОН, със заповед 
№РД09-3612 от 17.08.2017 г.
2. Учебните предмети от раздел А задължителни учебни предмети, общообразователна подготовка ще се 
изучават както следва:

1. Информационни технологии - I-ви срок 18седм. х 1 час = 18 часа
2. История и цивилизация - I-ви срок 18 седм. х 4 часа = 72 часа и II- ри срок 18 седм. х 3 часа = 

54 часа, общо 126 часа
3. География и икономика -  I-ви срок 18 седм. х 2 часа = 36 часа и И-ри срок 18 есдм. х 3 часа = 

54 часа, общо 90 часа
4. Изобразително изкуство - II- ри срок 18 седмици х 1 часа= 18 часа

3. Изучавания втори чужд език е руски език.
4. Учебните предмети от раздел Б избираеми учебни предмети, отраслова професионална подготовка ще 
се изучават както следва:

1 .Гостоприемство в туристическата индустрия - I-ви срок 18 седм. х 1 час = 18 часа
5. Учебните предмети от раздер Б избираеми учебни предмети, специфична професионална подготовка 
ще се изучават както следва:

1.Учебна практика Кулинарни изделия и напитки за кетъринг - II- ри срок 18 седмици х 1 часа =
18 часа
6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка на ученика в 10 клас, са 

разпределени в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват и 
усъвършенстват отделни компетентности от отрасловата и специфичната професионална подготовка в 
съответствие с интересите и индивидуалните възможности на ученика и с възможностите на училището 
в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията и ще се изучават както следва:

1. Кулинарни изделия и напитки за кетъринг УП: I-ви срок 18 седм. х 2 часа = 36 часа, Н-ри срок 
18 седм. х 3 часа = 54 часа общо 90 часа
7. Един учебен час за всеки клас, за всяка учебна седмица е за организиране и провеждане на спортни 
дейности на осн. чл.92, ал.1 от ЗПУО и чл.14 ал.З т.7 на наредба №4 за Учебния план от 28.08.2020 г.За 
учебната 2021-2022 г по решение на ПС протокол № 12/01.09.2021 г., модулът ще бъдат лека атлетика
8. Всяка учебна седмица включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно 
развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, 
включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.14 ал.6 от Нарадба №4 за Учебния план от 
30.11.2015г.
9. На основание чл. 88, ал 5 от ЗПУО и решение на ПС протокол 12/01.09.2021 г. , учебният час 
музика от раздел А, общобразователна подготовка, ще бъде заменен с Кулинарни техники и 
технологии УП в раздел Б, разширена професионална подготовка


