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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ 

„ЛЮБОМИР ПИПКОВ” ЗА  УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

 Поддържане на високо качество и ефективност на образователния процес в съответствие с 

изискванията на ЗПУО и подзаконовите нормативни актове; 

 Привеждане на основните документи в съответствие с мерките, предвидени в насоките за 

работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в 

условията на Covid-19; 

 Въвеждане на новите типови учебни планове за I, V и ХII клас и при необходимост, участие 

в разработване на нови учебни програми към тях; 
 Във връзка с новият учебен план, който влиза в сила за учениците от ХIС клас,  

предприемане на действия за осигуряване на възможност за провеждане на учебна 

практика в реална среда; 
 В съответствие с мерките, предвидени в насоките за работа на системата на училищното 

образование през учебната 2021/2022 година в условията на Covid-19, осигуряване на 

безопасна среда за пребиваващите в НМУ „Любомир Пипков“ ученици и преподаватели;  

 Актуализиране на насоки за работа и обучение в условията на Covid-19;   
 Във връзка с въвеждането на задължителен Държавен изпит за придобиване на III степен 

на професионална квалификация през учебната 2021/2022г., организиране на 

информационна кампания за ученици и родители;  

 Актуализиране  на учебното съдържание на темите за изпитите по теория на професията 

за останалите професии и специалности; 

 Осъществяване на активна художествена, творческа и научна дейност, насочени към 

насърчаване, разширяване и подпомагане участието на  учениците в училищни,  

национални и международни конкурси, майсторски класове, и други дейности, свързани с 

творческата им изява; 
 Повишаване квалификацията на учителите чрез организиране на квалификационни 

курсове за формиране на  компетентности в областта на тяхната професионална дейност; 
 Приключване на работата за вътрешно-институционално оценяване на  качеството на 

предоставяното в НМУ образование за учебната 2020/2021 година и приемане на план за 

работа през учебната 2021/2022 година; 



 Оценяване на резултатите на труда на педагогическите специалисти, въз основа на 

показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогически съвет, съгласно  

Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда изм., ДВ бр. 8 от 25.01.2019 

г., в сила от 01.01.2019 г.; 

 Прилагане на изискванията на Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в 

училищата по изкуствата и организиране на план-приема за учебната 2021/2022 година; 
 Разработване на стратегия за привличане на ученици в специалностите с по-малък брой 

ученици; 
 Изработване на учебни програми по специалности тромпет и валдхорна за ученици от 

начален етап;  
 Организиране и провеждане на обучителен семинар „Изкуството да преподаваш солфеж и 

теория на музикалните елементи” за новопостъпили преподаватели; 
 Изработване на програма за обучение по музикално-теоретични дисциплини в електронна 

среда;  
 Популяризиране постиженията на българската педагогическа школа като част от 

българската музикална култура. Разработване на проекти за по-нататъшно развитие на 

обучението по специалните дисциплини. Запознаване и споделяне на добри практики от 
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 Изготвяне на сравнителен анализ на резултатите от ДЗИ през предходните години и 

предприемане на мерки за осъществяване на успешна подготовка за ДЗИ на випуск 2022г.; 
 На базата на анализ на резултатите от НВО за 10 клас и съпоставяне на годишните 

постижения с показаните резултати, изготвяне на стратегия за подготовка на 

възпитаниците на НМУ за НВО 2022г.; 
 Анализирайки резултатите от НВО за 7 клас, съпоставяне на годишните постижения с 

показаните резултати от НВО, изготвяне на стратегия за подготовка на възпитаниците на 

НМУ за НВО 2022г.; 
 Анализирайки резултатите от НВО за 4 клас, съпоставяне на годишните постижения с 

показаните резултати от НВО, изготвяне на стратегия за подготовка на възпитаниците на 

НМУ за НВО 2022г.; 
 Осигуряване максимално ефективни условия, гарантиращи физическото и психическото 

здраве на учениците, получаване на знания и умения и  реализация на творческите им 

постижения; 
  Осъвременяване на правилата на училищната общност и привеждането им в съответствие 

с насоките за работа в условията на Covid-19; 
 Ангажиране на родителската общност в училищния живот; 
 Съвместно с Обществения съвет разработване на правила гарантиращи редовно 

посещение на учебни занятия; 
 Съвместно с Училищното настоятелство организиране и провеждане на майсторски 

класове на наши и чужди изявени изпълнители; 
 Продължаване работата по проекти, стартирани през учебната 2020/2021 година и 

успешното им реализиране; 
Организиране на работата, изцяло чрез електронния дневник на училището; 

 Оптимизиране на действията от страна на колектива, гарантиращи запазване на 

инструментариума. Осъществяване на ежемесечен контрол върху състоянието на 

инструментите в НМУ; 
 Оптимизиране на действията от страна на колектива, гарантиращи запазване на 

материалната база и развитието й; 
 Възпитание у учениците на интерес към посещение на изяви в училище и  концертните 

зали; 



 Възпитание и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване 

и правилно поведение в обществото; 
 Провеждане на  семинар на тема „Правилно и компетентно използване на социалните 

медии“ за учениците от 11 и 12 клас; 
 Възпитание на поведение в междучасие в коридори, двор, бюфет и общи помещения; 
 Осъвременяване правилата за настаняване в общежитието; 
 Продължаване на традицията за издаване на електронния вестник на НМУ „Л. Пипков”; 
 Организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на 

педагогическата колегия; 
 Разработка на проекти за обновяване на инструментариума и материалната база на 

училището; 
 Иницииране на дългосрочни съвместни програми със  Софийска филхармония, СО на БНР, 

Класик ФМ, Оркестъра на НМА „Проф. П. Владигеров”, Нов Симфоничен оркестър, 

Софийски солисти, Симфониета Враца, СО гр. Видин и др.; 
 Съвместни проекти и издания с БНТ и Сателит България, TV1, БНР, Класик ФМ, Джаз ФМ 

и  търсене на нови контакти и с други медии; 
 Организиране на ежемесечни открити уроци в групите по специалности от всички 

преподаватели по график по определена тема одобрена от групата; 
 Осигуряване на възможности за обучение и допълнителни квалификации,  специализации 

на колегията и възможности за реализация  на творческата им търсения. Усвояване 

пълноценно на средствата от 0.8% от ФРЗ за повишаване на квалификацията; 
 Провеждане на поредните издания на Национален конкурс по солфеж "проф. К. 

Попдимитров",  Национален конкурс по хармония "проф. П. Хаджиев", Национален 

конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката, Състезание по солфеж 

и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ „Л. Пипков“; 
 Реализиране на концерт на възпитаници на НМУ „Л. Пипков“ в БКИ „Дом Витгенщайн“ – 

Виена, Австрия и Културен институт – Братислава; 
 Финализиране на стартиралия през 2019г. обмен по проект Еразъм +; 
 Осъществяване на обмен с Havo VWO for music and dance и Codarts University of arts – 

Ротердам, Нидерландия; 
 Стартиране на проект за закупуване на носии за народния хор на НМУ;  
 Задълбочаване на контактите със сродни институции, подпомагащи реализацията на 

възпитаниците на Националното музикално училище; 
 Подписване Договор за съвместна дейност с НМА „Панчо Владигеров”, НБУ, СБК и 

Софийска филхармония; 
 Продължаване на съвместната дейност с European Spirit of Youth Orchestra; 
 Осигуряване максимално ефективни условия за творческа реализация на педагозите от 

НМУ, без това да нарушава учебния процес; 
 Популяризиране на постиженията на колектива на НМУ “Любомир Пипков”; 
 Предприемане на действия за оптимизиране и ограничаване на разходите, които не оказват 

пряко или косвено въздействие върху качеството на учебната и творческа работа на 

училището. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 
 

СТРУКТУРА НА НМУ “Любомир Пипков” 
ДИРЕКТОР; 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

- Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси 
- Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 



- Директорът е председател на педагогическия съвет. 
- В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват и да 

бъдат канени  представители на обществения съвет, училищното настоятелство, 

медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица. 

- Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани 

писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 

които предстои да бъдат обсъждани. 

ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ 
 орган,  подпомагащ дейността на училището и реализацията на творческите търсения на 

колегията. Включва: директор, зам. директори, ръководители на групи. В заседанията на 

Художествения съвет със съвещателен глас  могат да участват  председателят на Училищното 

настоятелство, председателят на Обществения съвет, председатели на синдикални 

организации;   
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности се 

създаде обществен съвет.  Активизиране участието на Обществения съвет за подпомагане 

дейността на училището и популяризиране на постиженията пред широката общественост; 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 
регистрирано с решение на СГС от 12.05.1998 г., фирмено дело N 16061, парт .N 6817,т. 63 V, 

стр.42; 

 Заместник директор по учебно-възпитателна дейност – Донка Гергова 

 Заместник директор по музикално-творческа дейност – Ирина Стоянова; 

 Завеждащ финансова служба и човешки ресурси – Марина Савова; 

 Завеждащ административна служба – Славка Кунчева; 

 Библиотека – Мила Ангелова. 
 

МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 

 клавирна група – р-л Любов Шишева 

 цигулкова и виолова група – р-л Радмила Петрова 

 струнна група – р-л д-р Кохар Андонян 

 група духови инструменти – р-л Станислав Почекански 

 вокално изкуство и вокални състави - р-л Росица Вълканова 

 ударни инструменти – р-л Кирил Петров 

 ансамблова група – р-л Даниела Черпокова 

 група задължително пиано – р-л Диана Николова 

 група корепетитори – р-л Георги Беломъжов 

 музикално-теоретична група – р-л Ема Георгиева 

 общообразователна група – р-л Божидар Дойчинов 

 група начално образование – р-л Велислава Тасева 

 Съвет на класните  ръководители – Златка Бялкова 

Секретар на Педагогическия съвет –  Славка Кунчева 

Секретар на Художествения съвет – Ирина Стоянова 

 

 Статистика – Таня Банчева 

 
ПРИСЪСТВЕНА КНИГА 



 За класно - урочните занятия. Заверка – Заместник директор по учебно-възпитателна 

дейност – Донка Гергова; 

 За специални предмети - Заверка - Заместник директор по музикално-творческа дейност – 

Ирина Стоянова; 

 Главна книга и книга за подлежащи от 1-8 клас – попълва се от класните ръководители; 
         Отговорник - Елза Меламед – 1/4 клас, 5/8 – Мариана Вълчева 

 

ЛЕКТОРСКИ ЧАСОВЕ 

 Отчетите за взети лекторски часове се предават до 05 на следващия месец на зам. 

директорите от който се заверяват до 15 число на същия месец и се представят на 

счетоводството за изчисления. 
Непредставени отчети до тази дата не се обработват. 
 

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО ЗА УЧЕБНА 2021/2022г. 

ЗАПОВЕД № III - 284/14.09.2021г. 

 

Iа  Мария Стоянова 

Iб  Милена Тончева 

Iв  Маргарита Хаджиева 

IIа  Елза Меламед 

IIб Десислава Ангелова 

IIв  Радостина Маказчиева 

IIIа Гергана Нейкова 

IIIб Велислава Тасева 

IIIв Цветелина Раева 

IVа Камелия Гоцевска 

IVб Николинка Михайлова 

IVв Диана Светославова 

Vа  Мариана Вълчева 

Vб Латинка Карапеева 

Vв Полина Тодорова 

VIа Калина Декова 

VIб Елена Георгиева 

VIв Наташа Механджиева 

VIIа Мария Нонова 

VIIб Николай Попов  

VIIв Ани Китова 

VIIIа  Мария Димитрова 

VIIIб Иван Кръстев 

VIIIв  Станислава Иванова 

IXа Мариана Терзийска  

IXб Ирина Димова  

IXв Валентин Тодоров 

Xа Виолета Стойчева 

Xб Светлана Карарусинова  

Xв Нели Ташкова 

XIа Стефани Стоянова 

XIб Божидар Дойчинов 



XIв Ива Пенкова 

XIIа Валери Петров 

XIIб Ирина Паунова 

XIIв Таня Банчева 

Ученици самостоятелна форма на обучение – заместник директор Донка Гергова 

 

КОМИСИИ 
 Комисия за изработване на стратегията за развитие на за развитие на НМУ ”Любомир 

Пипков”: Председател: Столина Добрева; Членове: Донка Гергова, Ирина Стоянова; 

 Комисия за осъвременяване на правилник за дейността на училището: Председател: 

Столина Добрева; Членове: Донка Гергова, Ирина Стоянова, Ивайло Йосифов, Катя 

Георгиева; 
 Комисия за осъвременяване на Правилника за вътрешния  ред на общежитието: 

Председател: Христо Колев; Членове: Анета Тасева, Ангел Пондалов; 
 Комисия за осъвременяване на Правилника за вътрешния  трудов ред: Председател: 

Ирина Стоянова; Членове: Любов Шишева, Марина Савова, Мария Граматикова, Галя 

Грозданова, Георги Беломъжов; Комисията съгласува Правилника с юридическия 

съветник на училището; 
 Комисия за изготвяне график за дежурствата: Председател: Величка Чаушева; Членове: 

Богдан Иванов, Мартин Савелиев, Тошо Димитров, Кристина Стоянова, Марияна 

Терзийска; 
 Комисия за осъвременяване на Правилника за осигуряване на безопасни условия за 

възпитание, обучение и труд и план за действия при бедствия и аварии, пожари и 

извънредни ситуации, безопасност на движението, гражданска отбрана, бедствия и 

аварии и модулно обучение по физическо  възпитание: Председател: Божидар Дойчинов; 

Членове: Валентин Тодоров, Валери Петров, Велислава Тасева, Валентин Йорданов, 

Николай Попов /Комисията съгласува Правилника с юридическия съветник на 

училището/; 
 Комисията да изготви и представи за утвърждаване от педагогическия съвет в срок до 

помощ. Училищният  план се разработва на основание „Указание за обучение за 

действие при бедствия, аварии и пожари и за оказване на първа помощ“ на МОН от 

04.09.2002 г., като се  определят дати за тяхното проиграване /по една тренировка за 

всеки учебен срок/ и за същите изпраща копие от протоколите в РСПБЗН. Плановете за 

защита при бедствия се разработват съгласно „Инструкция № 2“ на МОН от 05.07.2004 

г., обн. ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г.; 

 Комисия за изработване на Списък - образец 1 – Председател: Столина Добрева; 

Членове: Донка Гергова, Ирина Стоянова  Марина Савова; 
 Комисия материална база - спомагаща за осигуряване на подходящи санитарно-

хигиенните условия и украса: Председател: Анета Тасева; Членове: Иван Кръстев, 

Мария Димитрова, Нина Данаилова, Наташа Механджиева, Радослава Русева; 

Комисията представя ежемесечен протокол  в канцеларията за състоянието на 

училището; 
 Комисия за  разпределение на стаите за класно – урочни занятия, специални дисциплини 

и изготвяне седмичното разписание: Председател: Донка Гергова; Членове: Ирина 

Стоянова, Елза Меламед, Ема Георгиева, Надя Петрова, Йордан Стойчев, Димитър 

Буйнозов, Свобода Боздуганова; 
 Етична комисия: Председател: Ивайло Йосифов; Членове: Галя Грозданова, Диана 

Николова, Мария Граматикова, Гергана Нейкова, Димитър Буйнозов, Денислав Томов; 



 Комисия за разработване на План за квалификационната дейност: Председател: Столина 

Добрева; Членове: Донка Гергова, Ирина Стоянова, Марина Савова; 
 Комисия за осъществяване на  международни контакти: Председател: Столина Добрева; 

Членове:  Ирина Стоянова, Любов Шишева, Радмила Петрова, Кохар Андонян, 

Станислав Почекански, Кирил Петров, Росица Вълканова; 
 Комисия противодействие на тормоза в училище съгласно Механизма за 

противодействие на тормоза: Председател: Ивайло Йосифов; Членове: Мариана 

Вълчева, Иван Кръстев, Теодора Атанасова, Явор Русев, Мирослава Мирчева; 
 Комисия за редовност на документацията: 
 0 - ІV    клас  –  Камелия Гоцевска 
 V – VІІ клас  – Станислава Иванова 
 VІІІ- Х клас –  Мария Димитрова, Виолета Стойчева 
 ХІ-ХІІ клас – Ива Пенкова 
 Ученици в извънредна и самостоятелна форма на обучение – Донка Гергова; 
 Комисията в началото на всеки месец докладва на пом. директора състоянието на 

учебната документацията. 
 Комисия за разпределение на новоприетите за 1, 5 и 8 клас, приравнили и придошли от 

други училища ученици: Председател: Столина Добрева; Членове: Донка Гергова, Ирина 

Стоянова, Ема Георгиева;  
 Комисия за обработка на документите за стипендии: Председател: Донка Гергова; 

Членове: Златка Бялкова,  Мариана Терзийска, Марина Савова, Анета Тасева; 
 Комисия по състояние на инструментариума: Председател: Диана Николова; Членове: 

Капка Котева, Мария Богданова, Мариела Димова, Антоанета Балабанова, Гергана 

Илчева, Рада Ненова, Радосвет Кукудов; /ежемесечен контрол на инструментариума, 

след проверка се заверява представения отчет от акордьора/; 
 Комисия за организация на дейностите във връзка с обучението на ученици в 

индивидуална форма: Председател: Донка Гергова; Членове: Ирина Стоянова, Даниела 

Черпокова, Златка Бялкова; 
 Отговорници за занимания по интереси: Мария Димитрова, Светлана Карарусинова; 
 Комисия за осъвременяване на картите за диференцирано заплащане: Председател: 

Любов Шишева; Членове: Мария Граматикова, Ема Георгиева, Ангел Пондалов, Силвия 

Стоянова; 
 Комисия за организация на ДЗИ: Председател: Донка Гергова; членове: Валери Петров, 

Таня Банчева, Ирина Паунова;  
 Комисия за организация на ДИТПП: Председател: Ирина Стоянова; Членове: Любов 

Шишева, Радмила Петрова, Кохар Андонян, Станислав Почекански, Кирил Петров, 

Росица Вълканова; 
 Комисия за организация на НВО – 4 клас: Председател: Ирина Стоянова; Членове: 

Камелия Гоцевска, Николинка Михайлова, Диана Светославова; 
 Комисия за организация на НВО – 7 клас: Председател: Донка Гергова; Членове: Мария 

Нонова, Николай Попов, Ани Китова; 
 Комисия за организация на НВО – 10 клас: Председател: Донка Гергова; Членове:  

Виолета Стойчева, Светлана Карарусинова, Нели Ташкова; 
 Комисия за организация на годишните изпити: Председател: Ирина Стоянова; Членове: 

Любов Шишева,  Радмила Петрова, Кохар Андонян, Станислав Почекански, Кирил 

Петров, Росица Вълканова, Даниела Черпокова, Диана Николова; 
 Комисия за организация на изпити за промяна на оценка, отложени изпити: Председател: 

Донка Гергова Членове: Божидар Дойчинов, Любов Шишева,  Радмила Петрова, Кохар 

Андонян, Станислав Почекански, Кирил Петров, Росица Вълканова, Даниела Черпокова, 

Диана Николова; 



 Комисия за организация на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение: 

Председател: Донка Гергова, Членове: Ирина Стоянова, Божидар Дойчинов, Даниела 

Черпокова, Диана Николова; 
 Комисия за изготвяне на музикален календар  и прояви във връзка с честване на 

годишнини на именити музиканти и събития, които НМУ да отбележи: Председател: 

Мария Нонова; Членове: Александра Гаджева, Милена Вълева, Лили Илиева; 
 Комисия за организация на общоучилищните прояви: Председател: Капка Котева; 

Членове: Мария Стоянова, Биляна Соколова, Цветелина Раева, Мария Богданова; 
 Комисия по организация на събитията по проекта „Малките  Приятели от Детските 

градини”: Председател: Гергана Нейкова; Членове: Кремена Кабакчиева, Галя 

Грозданова, Николинка Михайлова, Павлина Радионова; 
 Комисия за ЛЕТОПИСНА КНИГА: Председател: Ирина Паунова; Членове: Мария 

Нонова, Дора Ценова; 
 Комисия по самооценяване на провежданата в НМУ „Любомир Пипков” професионално 

образование и обучение: Председател: Ирина Стоянова; Членове:  Надя Петрова, Рада 

Ненова, Виолета Стойчева, Ива Пенкова; 
 Комисия за обработване на данни за Института по статистика: Председател: Донка 

Гергова; Членове: Таня Банчева, Марина Савова, Анета Тасева. 
 Съвет на класните ръководители: Председател: Златка Бялкова; членове: Елза Меламед, 

Калина Декова, Станислава Иванова.  
 
 

ПРОЕКТИ 
- Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение – 

ръководител Ирина Стоянова; 
- „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование“; 
- ИКТ в образованието – закупуване на нови компютри; 
- Сигурност в училище – видеонаблюдение и оптимизиране на пропускателния режим; 
- Проект „Красива България”; 
- Проект „Училищен плод”; 
- Проект „Училищно мляко”; 
- Проект „Младежкия оркестър на Европейския съюз (European Union Youth Orchestra)”; 
- Проект European Spirit of Youth Orchestra; 
- Проект Havo VWO for music and dance – Ротердам, Нидерландия; 
- Проект „Еразъм”.  

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ 
В НМУ “Л. Пипков” учебните занятия за учебната 2021/2022 г. с решение на педагогическия 

съвет, протокол № 16/07.09.2021., са разпределени в 6 учебни дни. Класно-урочните занятия през 

учебната година се водят  на  две  смени. 
Първа смяна за учениците от 1, 2, 9, 10, 11, 12 кл. занималня   сборна 3 – 4 клас 
Втора смяна за учениците от  3, 4, 5, 6, 7, 8 кл.,  целодневна 1 кл. и сборна 2 кл. 
 

Класно-урочните занятия започват съответно в 
0 за първа смяна 
0 за втора смяна; 



- 09.20 за 1 и 2 клас.    
Индивидуалните занятия се провеждат: 
първа смяна 7.45  часа до 13.30 часа. 
втора смяна 13.30 часа до 20.30 часа. 
 

РЕПЕТИЦИИТЕ НА ОРКЕСТРОВИТЕ ФОРМАЦИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ КАКТО СЛЕДВА 

 Оркестър 5 и 8 клас четвъртък 11.00 -13.00 часа - Зала НМУ 

 Младежка филхармония “София”      
сряда - 13.30 - 17.30 часа в зала НМУ 

 Духов оркестър          сряда   11.00 - 13.00 часа – Зала  НМУ 

 Ансамбли “Арфи и китари” и „Китарино”    
сряда    10.00  - 13.00 часа - Зала № 2 

 Джаз Бенд                     сряда    17.30 – 19.30 – зала НМУ 
 

РЕПЕТИЦИИТЕ НА ХОРОВИТЕ ФОРМАЦИИ СЕ ПРОВЕЖДАТ КАКТО СЛЕДВА 
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 понеделник 13.30 - 15.30 - Зала НМУ 

 Народен хор                        сряда 12.30 - 15.00 -  Зала 1 

 Хор 5 клас    четвъртък 12.00 – 13.30 – зала 1 

 Хор 8 клас    понеделник 12.00 – 13.30 – зала 1 

 Джаз Формация    понеделник 13.30 - 15.00 - Зала 1  
 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 
 

Учебната година се открива на 15 септември /понеделник/ в 10.30ч. 

График на учебното време: Съгласно утвърдения график от министъра на образованието и 

науката - заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. 

1.Ваканции и неучебни дни:  
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 І – ХІ клас  

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

Неучебни дни: 

 г. ДЗИ по БЕЛ 

 г. втори ДЗИ и ДЗИППК 

 г. неучебен, но присъствен ден за 

училищни, просветни и културни дейности 

 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас 

Начало на втория учебен срок: 

 г.  

Край на  втория учебен срок: 

 г. – XII клас (13 учебни седмици) 

 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за 

проектни дейности) 

 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 



 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 
Графикът за провеждане на ДЗИ  за учебната 2021/2022 г. се определят със заповед № РД09-

Сесия май – юни 

 Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч. 

 Втори ДЗИ и ДЗИППК – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч. 

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г. – 

3 юни 2022 г. 

 

Сесия август – септември 

 Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч. 

 Втори държавен зрелостен изпит и ДЗИППК – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч. 

 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август 2022 г. 

– 02 септември 2022 г. 
 

 

Национално външно оценяване ІV, VІІ и Х клас 
Графикът за провеждане на НВО за 4, 7 и 10 клас  за учебната 2021/2022 г. се определят със 

заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката: 

ІV клас 

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа 

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа 

VІІ клас 

Български език и литература – 14 юни 2022г., начало 10,00 часа 

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г. 

Х клас 

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г. 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график 

в периода 20 – 22юни 2022 г. (по желание на всеки ученик). 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

І учебен срок 

г. 13.00ч. – Родителска среща за настаняване в общежитието; 

г., 18.30ч. - Родителска среща по класове за 1, 5 и 8 клас; 
г., 18.30ч. – Родителска среща по класове за2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 клас; 

г., 18.30ч. – Родителска среща по класове за първа смяна; 
г., 18.30ч. – Родителска среща по класове за втора смяна; 
 

ІІ учебен срок 

г.,  18.30ч. – Родителска среща по класове за първа смяна; 
г.,18.30ч. – Родителска среща по класове за втора смяна. 

г.,  18.30ч. – Родителска среща по класове за първа смяна; 
г.,18.30ч. – Родителска среща по класове за втора смяна. 

С изключение на обявените на 12.09.2021г. и 16.09.20221г., родителските срещи ще се провеждат 

в електронна среда. При промяна в епидемичната обстановка е възможно провеждане на 

присъствени родителски срещи.  

 



 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

 

За учебната 2021/2022 година училищните учебни планове за I-VII клас са разработени за всеки 

клас и паралелка въз основа на утвърдените типови учебни планове за специализирана 

подготовка, а за VIII, IX, X и XI клас - по типови учебни планове за придобиване на степен на 

професионална подготовка по съответните професии и специалности, утвърдени със заповед на 

министъра на образованието и науката.  Училищните учебни планове за XII клас са утвърдени от 

директора на училището и съгласувани с министъра на културата. 

 

ТИПОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 

музикант-инструменталист – класически инструменти: 

 I и V клас – по типов учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство, 

съгласно Приложение № 3 към заповед на министъра на образованието и науката №РД09-

69/06.01.2021 г. 

 II, III, IV, VI и VII клас – по типов учебен план за специализирана подготовка по музикално 

изкуство, съгласно Приложение №2 към заповед на министъра на образованието и науката № 

РД09-1348/12.09.2016 г. 

 VІІІ и IX клас – по учебен план, в сила от учебната 2020 г. 

 X,  ХI и XII клас – по учебен план, в сила от учебната 2017 г. 

2. музикант-вокалист – класическо пеене/ поп и джаз пеене: 

 VІІІ и IX клас – по учебен план, в сила от учебната 2020 г. 

 X, XI и ХII клас – по учебен план, в сила от учебната 2017 г. 

3. музикант-инструменталист и музикант-вокалист /нар. инструменти и народно пеене/: 

 I и V клас – по типов учебен план за специализирана подготовка по музикално изкуство, 

съгласно Приложение № 3 към заповед на министъра на образованието и науката №РД09-

69/06.01.2021 г. 

 II, III, IV, VI и VII клас – по типов учебен план за специализирана подготовка по музикално 

изкуство, съгласно Приложение №2 към заповед на министъра на образованието и науката № 

РД09-1348/12.09.2016 г. 

 VІІІ и IX клас – по учебен план, в сила от учебната 2020 г. 

 X, XI и ХII клас – по учебен план, в сила от учебната 2017 г. 
 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА/ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ И ЗАНИМАНИЯ ПО 

ИНТЕРЕСИ 
 

1.  Желанието за обучение по факултативни учебни часове и занимания по интереси се декларира 

от ученика със заявление. Заявленията за факултативни учебни часове и заниманията по 

интереси се съхраняват от директора на училището до завършване на учениците на 

етапа/степента на образование и подлежат на контрол. 

2.  Изборът на учебните предмети за факултативни учебни часове и занимания по интереси се 

определят съобразно желанията на учениците и възможностите на училището. 

3. Проектът за броя на групите по факултативни учебни часове и занимания по интереси се 

мотивира и съгласува предварително с Министерството на културата. 

4. Педагогическият съвет приема, а директорът утвърждава групите за свободно избираема 

подготовка, факултативни учебни часове и заниманията по интереси. 



5. Броят на часовете за факултативни учебни часове е до 4 учебни часа седмично на паралелка и 

не са задължителни за учениците. 

6. Обучението по учебни предмети ФУЧ се провежда по утвърдени учебни програми от 

директора на училището за съответната учебна година. 

7. Обучението по факултативни учебни часове започва след утвърждаването на Списък- Образец 

 

ГОДИШНИ ИЗПИТИ, ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

1. Годишните изпити се провеждат само по учебни предмети, ред и условия, определени в 

учебния план и съобразно реда и условията на Наредбата за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците (ДОС за оценяване). 

2. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити по съответните учебни 

предмети са публично оповестени в сайта на МОН. 

Сроковете за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДЗИППК за юнската сесия е от 02 до 

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация: 

Учениците, успешно завършили ХII клас през учебната 2021/2022 г., се допускат до държавни 

изпити за придобиване на професионална квалификация. 

Учениците, завършили ХII клас през учебната 2021/2022 г., придобиват трета степен на 

професионална квалификация и получават свидетелство за професионална квалификация след 

успешно полагане на държавен изпит за професионална квалификация. Изпитът за придобиване 

на професионална квалификация се провежда в две части: част по теория на професията и част 

по практика на професията. 

Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация се провеждат по 

национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата. 

В съответствие с чл.35, ал.1 и ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение в 

комисиите за провеждане на изпита с равни квоти се включват учители от съответното училище, 

представители на висши училища по изкуствата и/или на културни институти, както и на 

работодателите, притежаващи квалификация по съответната професионална област. Комисиите 

за провеждане на изпита се назначават със заповед от директора на съответното училище. 

Оценяването на учениците се извършва по ред, определен в Националните изпитни програми за 

съответните професии и специалности. 

Датите за провеждане на изпити по теория на професията за придобиване степен на 

професионална квалификация, както и сроковете за подаване на заявления за съответните сесии 

са утвърдени със заповед на министъра на образованието.  

7.   Датите за провеждане на изпита по практика на професията се определят от директора на 

съответното училище в  рамките на изпитните сесии: януари, юни-юли, септември. 

 

ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

 

Приемането на ученици за учебната 2022/2023 г. ще се извършва по държавен план прием и 

наредби, утвърдени от министъра на културата. Графикът на дейностите по провеждане на 

приемно приравнителната сесия ще бъде оповестен на интернет страницата на училището не по-

късно от 30.03.2022г. 

Този план се издава на основание Закона за предучилищното и училищно образование. Промените 

в плана се извършват по реда на неговото приемане. Настоящият план е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 17 и е утвърден със заповед на директора № 305/14.09.2021г. 

Планът влиза в сила от датата на приемането му. 


