
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието, младежта и науката 
 

З А П О В Е Д 

№ РД09-1075/29.07.2011 г. 
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10, ал. 

1 и чл. 11, т. 3 от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 5, ал. 1 от 

Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния 

минимум по класове, етапи и степени на образование и предвид осигуряване на 

обучението на учениците в спортните училища по Рамкова програма В за придобиване 

на трета степен на професионална квалификация след завършено основно образование 

или след завършен клас на средното образование в дневна форма на обучение 
 

 

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М  

 
 Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-

276/19.04.2004 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-1155/15.07.2009 г., в частта й 

по точка 3 „Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или 

трета степен на професионална квалификация”, както следвa: 

1. В точка 2.3.1: 

а) към таблицата се добавя нов ред четвърти със следното съдържание: 

В 4 Завършено основно 
образование или 
завършен клас от 
средното образование 
(за спортните училища) 
 

до 4 (четири) 
години 

Трета степен на 
професионална 
квалификация и придобито 
право за явяване на 
държавни зрелостни изпити 
за завършване на средно 
образование или завършено 
средно образование. 

 
б) в буква А) думите „по вариант В4 и В5” се заменят с „по вариант В5 и В6”. 

2. В точка 2.3.2: 

а) в таблицата „В 4” се заменя с „В 5”, а „В 5” съответно с „В 6”.  



б) в буква А) думите „по вариант В4 и В5” се заменят с „по вариант В5 и В6”.    

3. В точка 3.2.1 се създава нова буква Г) със следното съдържание: 

Г) УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАМКОВА ПРОГРАМА – ВАРИАНТ В4 (за спортните 

училища) 

II. Разпределение на учебните предмети и учебното време по класове, етапи и 
степени на образование 

Класове Всичко 
учебни 
часове 
IX-XII 
клас 
 

IX Х XI XII IX-XII 

№ 
  

Учебни предмети 
 

Модули за професионална подготовка 
  

Брой на учебните 
седмици 

 

       
  38 38 38 33  
  

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 
Седмичен брой на 
учебните часове 

 

1 2 3 4 5 6 7 
A. Общообразователна подготовка 27 20 10 6 2258 
 Всичко  А: 27 20 10 6 2258 
Б.  Задължителна професионална подготовка 

(ЗПП), в т.ч. 
5 12 22 26 2330 

1. Теоретическо обучение      
2. Практическо обучение, в т.ч.      
 • учебна практика      
 • производствена практика   60 66 126 
  Всичко  Б: 5 12 22 26 2330 
  Всичко  А+Б: 32 32 32 32  
В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 

(СИП) 
4 4 4 4 1252 

  Всичко  А+Б+B: 36 36 36 36 5840 
  

 ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. Учебният план се отнася за професионално образование с придобиване на 

трета степен на професионална квалификация по професии в спортните 

училища след завършено основно образование или завършен клас на 

средно образование, дневна форма на обучение.  

2. В учебния план по професията учебните часове за теоретическо и за 

практическо обучение от задължителната професионална подготовка се 

разпределят за обща, отраслова и специфична подготовка за професията. 



3. В учебния план по професията най-малко 40 на сто от броя на учебните 

часове за задължителна професионална подготовка са за практическото 

обучение (учебна и производствена практика). 

4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, 

утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните 

условия и възможностите за организирането й. Учебната програма и 

графикът се съгласуват с председателя на спортната организация (клуб) 

по вид спорт, в която се провежда практическото обучение. 

5. Учебните часове за свободноизбираема подготовка се използват за 

специализирано обучение по избрания вид спорт от ученика. 

6. Учебните часове, предвидени в общообразователната, задължителната 

професионална и свободноизбираемата подготовка за практическото 

обучение по избран от ученика вид спорт сa за осъществяването на 

двуразов учебно-тренировъчен режим.  

4. В точка 3.2.2: 

а) в буква А) „Вариант В4” се заменя с „Вариант В5”. 

б) в буква Б) „Вариант В5” се заменя с „Вариант В6”.   

  

            Измененията и допълненията се прилагат от учебната 2011/2012 година. 

 Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на 

Министерството на образованието, младежта и науката и да се доведе до знанието на 

директорите на спортните училища. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Милена Дамянова - 

заместник-министър. 
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