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НАцИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  - ПЛОВДИВ   
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ВХОДЯЩО  ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИЩЕ 	 - завършено  основгrо  оорпзовпние  
СРОК  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- дневнп  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - клас  
И3ХОДЯЩО  ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИЩЕ  - 	 - завършен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
PAMKA (HkP) 	 - 4 
PAMkOBA ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТ  В4 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  343 Финанси, банково  и  застрахователно  дело  

ПРОФЕСИЯ: код  343010 Финансист  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3430101 Банково  дело  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021 /2022 ГОДИНА  - VIIIA КЛаС  

Училищният  учебен  nлан  е  приет  с  решение  на  Педагогическия  съвет  - протокол  N_° 15 / 
13. 09.2021 г., rьгласуван  е  с  обществения  съвет  към  училището  - протокол  N_° 7/ О6. 07.2021 
г. и  е  утвърден  rьс  заповед  на  директора  N_° РД  06-1495/ 13. 09. 2021 г. 

Пловдив, 2021 година  



I. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

VIII клас 	 I срок  - 18 учебни  седмици  

VIII клас 	 II срок  - 18 учебни  седмици  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  по  учебните  предмети . 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

сецмично  

Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 
I. 	Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

I. 	Оо'иlообразователна  подzотовка  
І . Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Немски  език  12 12 432 

3. Математика  3 3 108 

4. Информаиионни  технологии  1 1 36 
5. История  и  цивилизации  2 2 72 
б. География  и  икономика  1 1 36 
7. Философия  1 1 36 
8. Биология  издравно  образование  1 2 54 
9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  околната  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Йзобразително  изкуство  0 1 18 
13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Обща  прогfiесионална  подготовка  
1. Предприемачество  1 1 36 

Общо  раздел  А  32 32 1152 



III. ПОЯСНИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  3ПУО  и  чл. 28 и  чл. 11/5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2. Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11/4/ от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училището. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  парапелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

З. 	Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  
обучение, чл.16 /3/ от  Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  
Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09-3987/28.08.2017 г., рамкова  
програма  В - вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  
квалификация  по  професията  „Финансист". 

4. 	Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, 
утвърден  от  МОН  със  Заповед  №  РД  09 - 3987/28.08.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. 
Изучаваният  първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

б. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  
с  разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09-3987/28.08.2017 год. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  документация  на  
парапелката  в  училищния  архив. 
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НАцИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  — ПЛОВДИВ   
® 4002 ПлоІздив, бул."Руски"№50, (032) 64 23 63 — Директор, (032) 64 23 23 — Зам: Директори, 
(032) 64 38 22 — Фин.-счет. служба, (032) 64 34 65— Секретар  /тел./факс/, e-mai1: ntgnlлvdi 	іbv.b<~ 

ВХОДЯщ0 ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИщЕ 	 - завършено  основно  ооразование  
СРОК  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	 дневна  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - клас  
ИЗХОДЯщО  ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИщЕ  — 	 - завършен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
РАМКА  (HkP) 	 — 4 
PAMkOBA ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТ  В4 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  346 Секретарски  и  административни  
офис  дейности  

ПРОФЕСИЯ: код  346010 Офис  мениджър  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3460101 Бизнес  админиrграиин  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - VIIIs клас  

Училищният  учебен  план  е  приет  с  решение  на  Педагогическия  съвет  - протокол  N_° 15 / 
13. 09.2021 г., сътпасуван  е  с  обществения  съвет  към  училището  - нротокол  N_° 7/ Об. 07.2021 
г. и  еутвърден  със  заповед  на  директора  Ns РД  06-1495/ 13.09.2021 г. 

Пловдив, 2021 година  



II. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

VII1 клас 	 I срок  -18 учебни  седмици  

VIII клас 	 II срок  -18 учебни  седмици  

Х  клас  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  по  учебните  предмети. 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

седмично  
Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 

I. 	Раздел  А- задължителни  учебни  часове  
I. 	Общооо'разователни  подготовка  

1. Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Английски  език  12 12 432 

З. Математика  3 3 108 
4. Информационни  технологии  1 1 36 
5. История  и  цивилизации  2 2 72 

б. География  и  икономика  1 1 36 
7. Философия  1 1 36 
8. Биология  и  здравно  образование  1 2 54 
9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  околната  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Изобразително  изкуство  0 1 18 
13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Общи  професионална  подzотовки  
1. Предприемачество  1 1 36 

Общо  раздел  А  32 32 1152 



III. IIОЯСИИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 1 1/5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2. Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, ап. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

З. 	Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  
обучение, чл. 1 6 /3/ от  Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  
Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09-4615/31.08.2017 г., рамкова  
програма  В - вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  
квалификация  по  професията  „Офис  мениджър". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, 
утвърден  от  МОН  със  Заповед  №  РД  09-46 1 5/3 1 .08.201 7 г. и  влизат  в  сила  от  15.09.2021 
година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. 
Изучаваният  първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

6. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  
с  разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09-4615/31.08.2017 г. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  
документация  на  паралелката  в  училищния  архив. 



НАцИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  — ПЛОВДИВ   
® 4002 Пловдив, бул."Руски"№50, (032) 64 23 63 — Директор, (032) 64 23 23 — Зам: Директори, 
(032) 64 38 22 — Фин.-счет. служба, (032) 64 34 65— Секретар  /тел./факс/, e-mai1: ntgplovdiv;i'u.abv.bц  

Утвърцил: 
Весел f~а  Цеков  
Дирёктор  на  НТ ;]Пловдив  

? 
, 	 ~>♦ /.- 

ВХОДЯщ0 ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИщЕ 	 - зпвъригено  основно  образование  
СРОКНА  ОБУцЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- дневнп  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - ,uiuc 
ИЗХОДЯщ0 ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИщЕ  — 	 - завърсиен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
РАМКА  (HkP) 	 — 4 
PAMkOBA ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТ  В4 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  344 Сиетоводство  и  данъчно  

облагане  

ПРОФЕСИЯ: код  344020 Данъчен  и  митtiически  посредник  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3440201 Митническа  и  данъчна  администрация  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - V1IIВ  КЛаС  

Училищният  учебен  план  e нриет  c решение  на  Ледагогическия  съвет  - протокол  Ns 15 / 
13. 09.2021 г., съгласуван  е  с  оbщееіпвен rги  rьвет  към  училището  - протокол  Х_° 7/ 06.07.2021 
г. и  е  утвърден  rьс  заповед  на  днрекнiорп  РД  06-1495/ 13.09.2021 г. 

Пловдив, 2021 година  



III. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

I срок  -18 учебни  седмици  

II срок  -18 учебни  седмици  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  по  учебните  предмети. 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

седмично  
Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 

I. 	Раздел  А— задъ  лжителни  учебни  часове  
I. 	Общообразователна  подготовка  

1. Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Английски  език  12 12 432 
3. Математика  3 3 108 

4. Информационни  технологии  1 1 36 
5. История  и  цивwлизации  2 2 72 

б. География  и  икономика  1 1 36 

7. Философия  1 1 36 
8. Биология  и  здравно  образование  1 2 54 

9. Физика  и  астрономия  2 1 54 

10. ХиNмя  и  опазване  на  околната  среда  1 1 36 

11. Музика  1 0 18 

12. Изобразително  изкуство  О  1 18 

13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Обща  професионална  nодготовка  
1. Предприемачество  1 1 36 

Общо  раздел  А  32 _ 32 1152 



III. ПОЯСИИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. 	Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, an.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 11 /5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2.Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, ал. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

3. Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, Закона  за  професионanното  образование  и  обучение, чл. 1 б /3/ от  
Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  Минисrьра  на  
образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09 - 3971/28.08.2017 г., рамкова  програма  В - 
вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  квалификация  по  
професията  „Митнически  и  данъчен  посредник". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, 
утвърден  от  МОН  със  Заповед  №  РД  09 - 3971/28.08.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. 
Изучаваният  първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

6. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  с  
разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Министъра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09 - 3971/28.08.2017 г. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  
документация  на  парanелката  в  училищния  архив. 



НАЦИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  — ПЛОВДИВ   
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У  : 	ил: 
Ве  ~ _ ~с., Цеко  
Дир 	ьta Н  - ' ло  -див  

ВХОДЯЩО  ОБРА3ОВА  ТЕЛНО  
РАВНИЩЕ 	 - завършено  основно  образование  
СРОК  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- дневна  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - клас  
И3ХОДЯЩО  ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИщЕ  - 	 - зпвършен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
РАМКА  (HkP) 	 - 4 
РАМКОВА  ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТВ4 

УЧИЛИIЦЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  344 Счетоводство  и  данъчно  
облагане  

ПРОФЕСИЯ: код  344030 Оперативен  счетоводител  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3440301 Оперативно  счетоводство  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - VIIIr КЛаС  

Училищният  учебен  nлан  е  npuem с  решение  на  Педагогическия  rьвет  - протокол  N_° 1 S/ 
13. 09.2021 г., съгласуван  е  с  обществения  съвет  към  училището  - протокvл  N-° 7/ О6. 07.2021 
г. и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  N_° РД  06-1495/ 13. 09. 2021 г. 

Пловдив, 2021 година  



III. ГУАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

VIII клас 	 I срок  -18 учебни  седмици  

VIII клас 	 II срок  -18 учебни  седмяци  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОSЕТГ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  по  учебните  предмети. 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

седмично  
Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 
I. 	Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

I. 	Обтцооо'разоватепни  подготовки  
1. Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Английски  език  12 12 432 
3. Математика  3 3 108 
4. Йнформационни  технологии  1 1 36 

5. История  и  цивилизации  2 2 72 
б. География  и  икономика  1 1 36 
7. Философия  1 1 36 

8. Биология  и  здравно  образование  1 2 54 
9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  околнатд  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Изобразително  изкуство  0 1 18 
13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Оо'ща  професиона.,тни  нодготовка  
1. Предприемачество  1 1 36 

Оощо  раздел  А  32 32 1152 



III. ПОЯСИИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. 	Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 1 1/5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2.Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, ал. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

3. цчилищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  
предучилищното  и  училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  
обучение, чл. 1 6 /3/ от  Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  
Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09 - 4239/30.08.2017 г., рамкова  
програма  В - вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  
квалификация  по  професията  „Оперативен  счетоводител". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, 
утвърден  от  МОН  със  Заповед  №  РД  09 - 4239/30.08.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. 
Изучаваният  първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

6. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  с  
разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09 - 4239/30.08.2017 г. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  
документация  на  паралелката  в  училищния  архив. 
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ВХОДЯЩО  ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИЩЕ 	 - зивъриiено  основно  ооразовпние  
СРОК  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 годинсг  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 

	
дневі:а  

ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - клпс  
ИЗХОДЯЩО  ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИЩЕ  — 	 - зпвъриiен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
РАМКА  (HkP) 	 — 4 
PAMkOBA ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТ  В4 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  482 Приложна  информатика  

ПРОФЕСИЯ: код  482010 Икономист-информатик  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  4820101 Икоtiомическа  tittфoptita rtii:a 

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - VIIIД  IСЛаС  

Училищният  учебен  план  е  npuem с  реiиение  гиг  Педагогическия  съвет  - nротокол  N_° 15 / 
13.09.2021 г., съглпсувпн  е  с  обществения  rvaenr кам  училището  - протокол  N-° 7/ 06.07.2021 
г. и  еутвърден  rьс  заnовед  на  директорп  N_° РД  06-1495/13.09.2021 г. 

Пллаздив, 2021 година  



III. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

VIII клас 	 I срок  - 18 учебни  седмици  

VIII клас 	 II срок  - 18 учебии  седмици  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училицzният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  ::о  учебните  предмети. 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VII1 клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

сецмично  
цчебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 
I. 	Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

I. 	Обrцообразователна  nодготовка  
1. Български  език  и  литература  4 4 144 
2. Чужд  език  - Английски  език  12 12 432 
З. Математика  3 3 108 
4. Информационни  технологии  1 1 36 

5. История  и  цивилизации  2 2 72 

6. География  и  икономика  1 1 36 

7. Философия  1 1 36 

8. Биология  издравно  о'оразование  1 2 54 

9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  оказната  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Изобразително  изкуство  0 1 18 

13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Обща  прог%есионална  подготовка  
1. Предприемачество  1 1 36 

Общо  раздел  А  32 32 1152 



III. ПОЯСИИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. 	Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 11 /5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  орrанизира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2.Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, ал. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

3. Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  обучение, чл. 1 6 /3/ от  
Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  Минисrьра  на  
образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09 - 4782/01.09.2017 г.,рамкова  програма  В - 
вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  квалификация  по  
професията  „Икономист-информатик". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, утвърден  от  
МОН  със  Заповед  №  09 - 4782/01.09.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. Изучаваният  
първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

7. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  с  
разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09 - 4782/01.09.2017 г. 

8. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  документация  на  
паралелката  в  училищния  архив. 



НАЦИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  - ПЛОВДИВ   
® 4002 Пловдив, бул."Руски"№50, (032) 64 23 63 — Директор, (032) 64 23 23 — Зам.-директори, 
(032) 64 38 22 — Фин.-счет. служба. (032) 64 34 65— Секретар  hел./факс/, e-mai1: ntgplovdiv'abv.bº 
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ВХОДЯщ0 ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИщЕ 	 - завършено  основно  образование  
СРОКНА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- дневна  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА  - клас  
ИЗХОДЯщ0 ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИщЕ  - 	 - завършен  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
PAMKA (HkP) 	 - 4 
РАМКОВА  ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТ  В4 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: код  345 АДМИНИСТРАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  

ПРОФЕСИЯ: код  345120 ИКОНОМИСТ  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3451202 ТЪРГОВИЯ  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - VIIIE клас  

Училищният  учебен  план  е  приет  с  решение  на  Ледагогическия  съвет  - протокол  Х_° 15 / 
13.09.2021 г., съгласуван  е  с  обществения  съвет  към  училището  - протокол  Х_° 7/ Об. 07.2021 
г. и  е  утвърден  със  заповед  на  директора  N° РД  06-1495/13.09.2021 г. 

Пловдив, 2021 година  



IV. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

VIII клас 	 I срок  - 18 учебни  седмици  

VIII клас 	 II срок  -18 учебни  седмици  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  министъра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебната  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  по  учебните  предмети. 

№  Учебни  предмети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичен  брой  часове  Годишен  

брой  часове  
I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  

седмично  
Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 З  4 5 

II. 	Раздел  А- задължителни  учебни  часове  
III. 	Общообразователна  подготовка  

1. Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Английски  език  12 12 432 
3. Математика  З  3 108 
4. Информационни  технологии  1 1 36 
5. История  и  цивилизации  2 2 72 

6. География  и  икономика  1 1 36 
7. Философия  1 1 36 
8. Биология  и  здравно  образование  1 2 54 
9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  околната  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Изобразително  изкуство  0 1 18 
13. Физическо  възлитание  и  спорт  2 2 72 

7V. 	Обща  професионална  подготовка  
1. Предлриемачество  1 1 36 

Общо  разде.п  А  32 32 1152 



III. ПОЯСНИТЕЛИИ  БЕЛЕSККИ  

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1 Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 11/5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2.Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, an. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

3. Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  обучение, чл.16 /3/ от  
Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  Минисrьра  на  
образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09 - 4727/01.09.2017 г., рамкова  проrрама  В - 
вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  квалификация  по  
професията  „Икономист". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, утвърден  от  
МОН  със  Заповед  №  09 - 4727/01.09.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. Изучаваният  
първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

6. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съотиетствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  с  
разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Минисrьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09 - 4727/01.09.2017 г. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  документация  на  
паралелката  в  училищния  архив. 
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НАЦИОНАЛНА  ТЪРГОВСКА  ГИМНАЗИЯ  — ПЛОВДИВ   
® 4002 Пловдив, бул."Руски"Ni50, (032) 64 23 63 — Директор, (032) 64 23 23 — Зам.-Директори, 
(032) 64 38 22 — Фин.-счет. служ5а, (032) 64 34 65— Секретар  /тел./факс/, e-mail: nteplordivcйabv.bg 

ВХОДЯщ0 ОБРАЗОВА  ТЕЛНО  
РАВНИщЕ 	 - завършено  основно  образование  
СРОК  НА  ОБУЧЕНИЕ 	- 5 години  
ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ 	 дневка  
ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА 	клас  
ИЗХОДЯщ0 ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИщЕ  — 	 - завършек  XII клас  
НИВО  ПО  НАЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА  
PAMKA (HkP) 	 — 4 
PAMkOBA ПРОГРАМА  В 	- ВАРИАНТВ4 

УЧИЛИLЦЕН  3УЧЕБЕН  ПЛАН  

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  
ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

ПРОФЕСИОИАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ : код  345 АДМИНИСТРАЦИЯ  И  УIIРАВЛЕНИЕ  

ПРОФЕСИЯ: код  345120 ИКОНОМИСТ  

СПЕЦИАЛНОСТ: код  3451204 ИКОНОМИКА  И  МЕНИДЖМЪНТ  

ЗА  УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА  - VIIIЖ  КЛаС  

Училищният  учебен  план  e приет  c реитение  ira Педагогическия  съвет  - протпокол  N_° 15 / 
13. 09.2021 г., съгласуван  е  с  обществения  съвет  кьм  училището  - протокол  N_° 7/ Об. 07.2021 
г. и  е  утвърден  rьс  заповед  на  директора  N_° РД  06-1495/ 13. 09.2021 г. 

ГIловдив, 2021 година  



I. 	ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦГС  

VIII клас 	 I срок  - 18 учебнн  седмици  

VIII клас 	 II срок  - 18 учео"ни  седчици  

ВАКАНЦИИ: Съгласно  утвърдения  от  минисrьра  на  образованието  и  науката  за  
конкретната  учебна  година  график. 



II. РАЗПРЕДЕЛЕИИЕ  I'!А  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  ПО  КЛАСОВЕ  

Училищният  учебен  план  се  прилага  за  учебiІата  2021/2022 година  за  учениците  от  VIII клас  и  
съдържа  седмичния  и  годишния  брой  часове  rio учео'ните  предмети. 

№  Учебни  прецвiети  Първи  гимназиален  етап  VIII клас  
Седмичеп  брой  часове  Годишен  

брой  часове  

I учебен  срок  II учебен  срок  Общо  
седмично  

Учебни  седмици  18 18 36 

1 2 3 4 5 

I. 	Раздел  А — задълн:ителни  учебни  часове  
I. 	Оnщообразователна  подготовка  

1. Български  език  и  литература  4 4 144 

2. Чужд  език  - Немски  език  12 12 432 

З. Математика  3 3 108 
4. Информационни  технологии  1 1 36 
5. История  и  цивилизации  2 2 72 
6. География  и  икономика  1 1 36 
7. Философия  1 1 36 
8. Биология  и  здравно  образование  1 2 54 

9. Физика  и  астрономия  2 1 54 
10. Химия  и  опазване  на  околната  среда  1 1 36 
11. Музика  1 0 18 
12. Изобразително  изкуство  0 1 18 

13. Физическо  възпитание  и  спорт  2 2 72 

II. 	Оо'ща  професионгиiна  подготовка  
1. Предприемачество  1 1 36 

06uto раздел  А  32 32 1152 



III. ПOЯCIiИTEJiНИ  БEJIEЖIGH 

Всяка  учебна  седмица, освен  задължителните  часове  от  раздел  А, Б  и  В, включва  часове  
и  извън  учебния  план, както  следва: 

1. 	Учебният  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, 
съгласно  чл. 92, ал.1 от  ЗПУО  и  чл. 28 и  чл. 1 1/5/от  Наредба  №  10 за  организация  на  
дейностите  в  училищното  образование, се  организира  и  провежда  по  спорта  Волейбол, 
определен  с  решение  на  ПС  с  Протокол  №  11/13.04.2021 год. Часът  се  включва  в  седмичното  
разписание. 

2.Час  на  класа  
• Часът  се  включва  в  седмичното  разписание  извън  броят  на  

задължителните  учебни  часове, съгласно  чл. 11, ал. 1 от  Наредба  10 за  организацията  на  
дейностите  в  училище. 

• Допълнителен  час  на  класа  - използва  се  за  консултиране  на  родители  и  
ученици  и  водене  на  училищната  документация  на  съответната  паралелка. Не  се  включва  в  
седмичното  разписание, провежда  се  по  утвърден  от  директора  график. 

3. Училищният  учебен  план  е  разработен  на  основание  на  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, Закона  за  професионалното  образование  и  обучение, чл. 1 6 /3/ от  
Наредба  №  4 от  2015 г. за  учебния  план, типов  учебен  план, утвърден  от  Министьра  на  
образованието  и  науката  със  Заповед  №  РД  09 - 4731/01.09.2017 г., рамкова  програма  В- 
вариант  В4 и  Държавния  образователен  стандарт  (ДОС) за  придобиване  на  квалификация  по  
професията  „Икономист". 

4. Всички  обяснителни  бележки, съдържащи  се  в  приложения  учебен  план, утвърден  от  
МОН  със  Заповед  №  09 - 4731/01.09.2017 г.влизат  в  сила  от  15.09.2021 година. 

5. Изучаваният  първи  чужд  език  се  изучава  и  като  чужд  език  по  професията. Изучаваният  
първи  и  втори  чужд  език  не  се  променя  за  целия  курс  на  обучение. 

6. Училищният  учебен  план  е  разработен  в  съответствие  с  чл. 14 от  Наредба  №  4 за  
учебния  план, въз  основа  на  типов  учебен  план  с  прием  след  завършено  основно  образование  с  
разширено  изучаване  на  чужд  език, утвърден  от  Министьра  на  образованието  и  науката  със  
Заповед  №  РД  09 - 4731 /01.09.2017 г. 

7. Екземпляр  от  училищния  учебен  план  се  съхранява  в  задължителната  документация  на  
парanелката  в  училищния  архив. 


