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                     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

                                                                        

 

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ – завършено основно бразование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА-клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ 

– ЗАВЪРШЕН XII клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В6 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

ХII А  КЛАС – 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

                    

 

      Училищният план е разработен на основание чл.94 от ЗУПО, въз основа на учебен план за  

Професия код : № 621070  Техник на селскостопанска техника, специалност код № 6210701 

Механизация на селското стопанство, утвърден със Заповед № РД 09-3524/17.08.2017г.  на 

министъра на образованието и науката 

 

 

  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И 

ЖИВОТНОВЪДСТВО 

                           

   ПРОФЕСИЯ : № 621070   ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

                         

   СПЕЦИАЛНОСТ : № 6210701   МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО 

 

ИНЖ.ВЕНЕТА НАКОВСКА 

 

ДИРЕКТОР НА  

ПГССХВТ „АНГЕЛ 

КЪНЧЕВ“гр.Разград 
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Училищният учебен план е съгласуван с обществения съвет към гимназията –  

протокол № 7/13.09.2022г.,приет на заседание на Педагогическия съвет-протокол 

 № 15/13.09.2021 г., и е утвърден със заповед на директора № РД 13-13/ 15.09.2022 г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците в ХII клас  

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 
 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – утвърден със Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 година 

на министъра на образованието и науката за учебната 2022/2023 година.     

ХII клас І срок - 18 учебни седмици  

ХII клас ІІ срок - 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена 

практика 

  

   2022/2023 учебна година  

Видове подготовка, учебни 

предмети XII  клас 

 

Учебни седмици 29 2 

1 2 3 4 5 

  Учебни предмети 

Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

 

  Раздел А - задължителни учебни часове    

І. Общообразователна подготовка      

1 Български език и литература 3 87  

2 Чужд език -Руски език  2 58  

3 Математика  2 58  

4 Гражданско образование 1 29  

5 Физическо възпитание и спорт 2 58  

ІІ. Обща професионална подготовка     
 

1. 

Чужд език по професията – 

Английски език 2 58 

 

  ВСИЧКО А: 12 348  

  2 3 4 5 

  Раздел Б - избираеми учебни часове    

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 



ІV. Специфична професионална 

подготовка   

 

1. Електротехника и електроника 
1 29 

 

2. 

Хидравлични и пневматични 

устройства 2 58 

 

3. 

Автоматизирани системи в 

земеделието  2 58 

 

4. Прибираща земеделска техника 2 58  

5. Диагностика и ремонт 1,86 54  

6. Експлоатация на земеделска техника 0,76 22  

  Учебна практика 

  

 

1. Прибираща земеделска техника 3 87  

2. Диагностика и ремонт 1,24 36  

3. Експлоатация на земеделска техника 1,14 33  

4. 

Работа с машинно-тракторни 

агрегати 3 87 

 

5 Производствена практика - - 64 

V. 

Разширена професионална 

подготовка     

 

1 

Управление на моторно превозно 

средство, кат. В (първа група) ИЧ 29 

 

2 

Механизация в земеделието (втора 

група) 1 29 

 

VI. Разширена подготовка    

1 Български език и литература 1 29  

  Общо за раздел Б 20 580 64 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 928 64 

 

Раздел В – Допълнителна 

подготовка (ФУЧ)   

 

1. 

Управление на моторно превозно 

средство, кат. В (първа група) 

ИЧ 2  



 

Общо за раздел А + раздел Б+ 

раздел В 

32 930 64 

  

Часове на основание член 14, ал. 3, 

т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел 

„Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. 

за учебния план     

 

  

Модул за осъществяване на спортни 

дейности-футбол 1 29 

 

  Час на класа 1 29  

 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г .за 
учебния план 
2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес с цел 
осигуряване на по-големи възможности за организиране и провеждане на практическо 
обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите на бизнеса и въз основа 
на типов учебен план на специалността с код 6210701 „Механизация на селското 
стопанство" от професията с код 621070 „Техник на селскостопанска техника" по 
утвърден със Заповед № РД 09- 3524/17.08.2017г. на министъра на МОН, 
РАМКОВА ПРОГРАМА В, ВАРИАНТ В 6 и отговаря на вида на образованието и на 
спецификите на обучението по специалността от професия. 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и 

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – 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 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида 

спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни 

дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон на гимназията, 

извън останалите учебните часове. 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от 

3ПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015г.за учебния план. Часът на класа се включва 

в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се 

използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. В Часа на класа се включват и 4 учебни часа по БДП. 

5. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и X I I  клас като чужд език по 

професията, съгласно типовия учебен план за специалността от професия, утвърден със 

Заповед № РД 09-3524/17.08.2017г.на министъра на образованието и науката. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се използват 

и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация от 

професия с по-ниска степен па професионална квалификация в съответствие с интересите 

на учениците, съгласно типовия учебен план за специалността от професия, утвърден със 

Заповед № РД 09-3524/17.08.2017г. на министъра на образованието и науката. 

7. Учебните часове, необходими за придобиване на правоспособност за управление на 

МПС за категория „В“, се разпределят 29 ИЧ в разширената професионална подготовка в 



XII клас само за учениците заявили желание за придобиване на правоспособност (първа 

група). 

8. Учениците, които не са заявили желание за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС за категория „В“ в часовете по разширена професионална подготовка 

в XII клас изучават Механизация в земеделието (втора група). 

9. Производствената практика се провежда в рамките на две седмици, 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 ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се 

провежда практическото обучение. 

10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка за управление на 

МПС за категория „В“, се разпределят по 2 ИЧ само за учениците заявили желание за 

придобиване на правоспособност. 

11. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 
съгласно член 16, aл. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
12. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 
училищния учебен план. не са задължителни за учениците, освен ако не са заявили 
желанието си писмено чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година 
или преди постъпването на ученика в училището, или най-късно до 14.09.2022 година 
съгласно чл.18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

13. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГССХВТ „Ангел Кънчев"- град Разград, съгласно чл.19, ал.2 от 

Наредба №4/30.11.2015 г.за учебния план. 
14. Лицата, прекъснали обучението си продължават по училищния учебен план, действащ 
през учебната година, от която обучението продължава, съгласно чл.19, ал.З от Наредба 
№4 /30.11.2015 за учебния план 
 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

3.1.  Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

• успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

• успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация – по теория и практика на професията „Техник на 

селскостопанска техника“. 

3.2.  Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3.  Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за 

завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на 

професионална квалификация се определят с наредба на министъра на 

образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен 

стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

3.5.  Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият 

степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение 



към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, 

бр. 66 от 23.08.2016 година).  

3.6. След успешно завършено обучение по безопасност на движението по пътищата и 

по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС, категория „Ткт“ в ХІ клас и за управление на МПС, категория 

„В“ в XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит за придобиване на 

съответната правоспособност. 

3.7. След успешно завършен XII клас, учениците придобиват право за явяване на изпит 

за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория 

„Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини 

и/или категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска 

техника. 

3.8. Организацията и провеждането на изпита/изпитите се осъществяват при спазване 

на изискванията на наредба, издадена от министъра на образованието и науката 

и/или нормативни актове на други компетентни органи.  

3.9. Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност 

(свидетелство за правоспособност или друг документ). 

3.10. Условията и редът за издаване на документа за правоспособност се определят от 

наредба, издадена от министъра на образованието и науката и/или с нормативни 

актове, издадени от други компетентни органи. 

 

 


