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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” 
с. Баните, община Баните, област Смолян,  

тел.: 03025/22-72 Директор; ЗАСК; e-mail: soou_banite@abv.bg 

 
                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                                                     (Пенчо Токучев)  

 Заповед № 3700-580/ 08.09.2022 година                                                   
   

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено 

основно образование 
СРОК НА ОБУЧЕНИ: 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършен ХІІ 

клас 
НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИСАЦИОННА РАМКА 

(НКР): 3 

РАМКОВА ПРОГРАМА В: ВАРИАНТ В5 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за професионално образование с придобиване на  

втора степен на професионална квалификация 

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 

за ХІ клас, 
разработен по типов учебен план, утвърден със Заповед №РД 09-3406 от 

17.08.2017 година на МОН 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 7260101 „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и 

други възстановителни центрове” 

ПРОФЕСИЯ: код 726010 „Изпълнител на термални процедури” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 726 „Терапия и рехабилитация” 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Решение №16, протокол №9/ 08.09.2022 година, съгласуван е с обществения съвет към 

училището – с протокол №4 от 08.09.2022 година и е утвърден със заповед на директора 

№ 3700-580/ 08.09.2022 година 

mailto:soou_banite@abv.bg
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

ХІ клас 

учебна 2022/2023 година 

№ Учебни седмици 

ІІ гимназиален етап 

ХІ клас 

36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

Учебни предмети 

Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен 

брой учебни 

часове 

І Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 108 

2 Чужд език – Руски език 2 72 

3 Математика 2 72 

4 Гражданско образование 1 36 

5 Физическо възпитание и спорт 2 72 

ІІ Обща професионална подготовка 

1 Чужд език по професията – английски език 2 72 

Общо за раздел А 12 432 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

ІІІ Отраслова професионална подготовка 

1 Чужд език по професията – английски език 2 72 

2 Видове заболявания 2 72 

ІV Специфична професионална подготовка 

1 Термални процедури и специализирана 

техника 
2 72 

2 Физикална терапия и рехабилитация 2 72 

3 Ортопедия, травматология и ортотика 2 72 

4 Лечебен масаж 2 72 

5 Учебна практика: 

5.1. 
Термални процедури и специализирана 

техника 
3 108 

5.2. Физикална терапия и рехабилитация 3 108 

6 Производствена практика 

2 седмици/ 

32 часа 

седмично 

64 

V Разширена професионална подготовка 

1 Физиотерапия при нервни болести – 

Учебна практика 

1 36 

2 Физиотерапия при ортопедични и 

травматологични заболявания – Учебна 

практика 

1 36 

Общо за раздел Б 20/2 720/64 

 
Общо за раздел А + раздел Б 

32/2 1152/64 

 

 Раздел В – факултативни учебни часове  

1 Максимален брой часове за раздел В 4 144 

 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36/2 1296/64 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, 

чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, Рамкова 

програма В – Вариант В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за 

придобиване на квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури“ 

2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година. 

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

професията. 

4. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни 

центрове” от професия „Изпълнител на термални процедури“ през учебната 

2022/2023 година. 

5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, 

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 ДОС за придобиване на квалификация по професията. 

6. Учебният план за 2022/2023 година не предвижда учебни часове, предоставени за 

изучаване на разширена подготовка на предмети от общообразователната подготовка. 

7. Учебният план за 2022/2023 година не предвижда факултативни учебни часове, 

предоставени за изучаване на допълнителна подготовка (раздел В на училищния 

учебен план). 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

чрез следните видове спорт: футбол 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 от 

15.08.2016 година на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности. 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. БДП в ХІ клас се провежда в часа на класа в съответствие със Заповед № РД 09-

1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за утвърдена Система за 
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организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по 

безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и 

училищното образование, както и в съответствие с Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 

от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование -  1 час. 


