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учиJIИЩEH УЧЕБЕН. ПЛАН  
ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБРАЗОВАНИЕ  

С  ПРИДОБИВАНЕ  НА  ТРЕТА  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  
С  РАЗШИРЕНО  ИЗУЧАВАНЕ  НА  ЧУЖД  ЕЗИК  

за  XII В  клас  

ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ: 
КОД  525 „МОТОРНИ  ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА, КОРАБИ  И  ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ  

СРЕДСТВА" 

ПРОФЕСИЯ: 
КОД  525010 „ТЕХНИК  ПО  ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА" 

СПЕЦИАЛНОСТ: 
КОД  5250101 „АВТОТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА" 

Учебна  година: 2022 - 2023 
Форма  на  обучение: ОБУЧRНИЕ  ЧРЕЗ  РАБОТА  

Училищният  учебен  план  е  разработен  въз  основа  на  типовия  учебен  план  за  
професионално  образование  по  рамкова  програма  В - ВАРИАНТ  „В13", утвърден  със  
заповед  №РД  09 - 2188/14.09.2018 година  на  министъра  на  образованието  и  науката. 
Приет  е  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  - Протокол  №  9/ 13.09.2022 г., съгласуван  
е  с  обществения  съвет  към  училището  - Протокол  №  12 / 13.09.2022 г. и  е  утвърден  със  
заповед  №  РД-02-0341 / 13.09.2022 г.на  директора. 
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I. ГРАФИК  НА  УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС  

За  XII клас 	 I срок  - 18 учебни  седмици  

II срок  - 13 учебни  седмици, 
от  които  2 седмици  
за  практическо  обучение  в  реална  работна  среда  

ВАКАИЦИИ: Съzласно  утвърдения  със  Заповед  N° РД  09-4066 /30.08.2022 г. на  
министъра  на  образованието  и  науката  график  за  учебната  2022/2023 година. 

• НАЧАЛО  И  КРАЙ  НА  ВАКАНЦИИТЕ  С  ИЗКJIIОЧЕНИЕ  НА  ЛЯТНАТА  ПРЕЗ  
УЧЕБНАТА  2022/2023 ГОДИНА: 

29.10.2022 г. - 01.11.2022 г. вкл. есенна  
24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл. коледна  
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. междусрочна  
12.04.2023 г. - 17.04.2023 г. вкл. пролетна  за  XII клас  

• НЕУЧЕБНИ  ДНИ: 

19.05.2023 г. държавен  зрелостен  изпит  по  български  език  и  литература  
23.05.2023 г. втори  държавен  зрелостен  изпит  и  и  държавен  изпит  за  придобиване  на  
професионална  квалификация  

НЕУЧЕБНИ  ДИИ  ЗА  УЧИЛИЩЕТО: 

25.04.2023 г. - Патронен  празник  

VII1- 2018/2019 IX-2019/2020 Х-2020/2021 XI-2021/2022 XII-2022/2023 



II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ПРЕДМЕТИТЕ  И  ЧАСОВЕТЕ  

XII клас  
учебна  2022/2023 година  

№  

Видове  подготовка  Брой  учебни  седмици  
Годишен  
брой  на  
часовете  

Учебни  предмети  18 11 2 

Седмичен  брой  на  
часовете  

1 2 3 ;t 5 6 
Раздел  А- задължителни  учебни  часове  

I. Учебни  предмети  

1. I. Български  език  и  литература  3 3 87 
1•2• Чужд  език  - Английски  език  

1 •' • Чужд  език  - Руски  език  2 2 58 

1.4. Математика  2 2 5 8 
1.5. Информационни  технологии  

I .б. История  и  цивилизации  

1.7. География  и  икономика  

1.8. Философия  

1.9. Гражданско  образование  1 1 29 

1.10. Биология  и  здравно  образование  

1.11. Физика  и  астрономия  

1.12. Химия  и  опазване  на  околната  среда  

1.13. Музика  

1.14. Изобразително  изкуство  

1.15. Физическо  възпитание  и  спорт  

П. Обща  професионална  подготовка  

2.1. Чужд  език  по  професията  -... 2 2 58 

2.2. Здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  

2.3. Предприемачество  

2.4. Икономика  

Общо  за  раздел  А  10 10 290 

Раздел  Б - избираеми  учебни  часове  

III. Отраслова  професионална  подгоnяовhп  

3.1. Теория  на  професията  

3.1.1. Техническо  чертане  

3.1.2. Материanознание  

3.1.3. Текническа  механика  
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3.1.4. Електротехника  

3.1.5. Електроника  

3.1.6. Хидравлични  и  пневматични  устройства  

3.1.7. Информационни  технологии  в  професията  2 22 
3.1.8. Безопасност  на  движението  по  пътищата  

3.2. Практика  на  професията  

3.2. Учебна  практика: 

3.2.1. Общопрофесионални  умения  

IV. Специфична  професионапна  подготовка  

4.1. Теория  на  професията  

4.1.1. Двигатели  с  вътрешно  горене  

4.1.2. Автотранспортна  техника  

4.1.3. Експлоатация  на  автомобила  2 36 

4.1.4. Мехатронни  системи  в  автотранспортната  
техника  

4.2. Практика  на  професията  

4.2. Учебна  практика: 

4.2.1. Двигатели  с  вътрешно  горене  

4 22 
Обслужване  и  ремонт  на  
автотранспортната  техника  1 1 

29 

4.2.3. Диагностика  на  автотранспортната  техника  1 1 29 

4.2.4. Управление  на  моторно  превозно  средство  1 1 2 31 

4.3. Производствена  практика  

4.4.. 
Практическо  обучение  в  реална  работна  
среда  

21 21 35 679 

V. Разширена  професионална  подготовка  

5.1. Текническа  документация  

5.2. Теория  на  двигатели  с  вътрешно  горене  

5.3. Устройство  на  автомобила  

5.4. 
Проектиране  и  конструиране  на  
автомобила  

5.5. Учебна  практика: 

5.5.1. Изпитване  на  автомобила  

VI. Разширена  подготовка  

6.1. Български  език  и  литература  1 1 29 

Общо  за  раздел  Б  27 27 36 855 

Общо  за  раздел  А+ раздел  Б  1145 

Раздел  В- факултативни  учебни  часове  

VII. Допълнителна  подготовка  124 
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Ако  не  се  nредлага  
Общо  за  раздел  А+ раздел  Б+ раздел  
В  37 37 72 1269 

VIII. Часове  на  основание  чл. 92, ал.1 и  ал. 2 от  ЗПУО  
8.1. Спортни  дейности  1 1 29 

8.2. Час  на  класа  1 1 29 

III. ПОЯСНИТЕЛИИ  БЕЛЕЖКИ  
• Училищният  учебен  план  не  може  да  се  променя  през  учебната  2022/2023 година; 
• Учебното  време, предвидено  в  училищния  учебен  план  в  раздел  А  и  в  раздел  Б  за  

изучаване  на  съответните  учебни  предмети  за  придобиване  на  училищна  подготовка, е  
задължително  за  всеки  ученик, обучаван  по  специалността  „Автотранспортна  техника" от  
професия  „Техник  по  транспортна  техника"през  учебната  2022/2023 година; 
• Изучаваният  първи  чужд  език  продължава  в  XI и  XII клас  като  чужд  език  по  

професията; 
• Практическото  обучение  в  Х  клас  може  да  се  провежда  в  реална  работна  среда  във  

фирмите  партньори  на  професионалната  гимназия  при  осигурени  условия  съгласно  
Държавния  образователен  стандарт  за  придобиване  на  квалификация  по  професията. 
• Практическото  обучение  в  реална  работна  среда  се  провежда  в  предприятието  под  

ръководството  на  наставник, определен  от  работодателя. 
• Практическото  обучение  в  реална  работна  среда  се  провежда  по  учебни  програми, 

разработени  в  съответствие  с  резултатите  от  ученето, определени  в  Държавния  образователен  
стандарт  за  придобиване  на  квалификация  по  професия  „Мехатроника". Учебните  програми  
се  разработват  съвместно  от  учителите  и  наставниците  и  се  утвърждават  от  директора  на  
училището  след  съгласуване  с  работодателя. 
• Учениците  могат  да  участват  и  в  дейности, организирани  от  училището  в  рамките  на  

общата  и  допълнителната  подкрепа  за  личностно  развитие  след  приключване  на  учебните  
часове  за  деня; 
• 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: Волейбол, съгласно  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО, чл. 14, ал. 5 от  Наредба  №  
4/30.11.2015 за  учебния  план, Заповед  №  1111/15.08.2016 г. на  министъра  на  образованието  и  
науката  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности. 

• Съгласно  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и  ал. 7 от  Наредба  №  4/30.11.2015 за  
учебния  план, всяка  учебна  седмица  включва  и  по  един  час  час  на  класа. Часът  на  класа  се  
включва  в  седмичното  разписание  на  гимназията. В  зависимост  от  спецификата  на  
проблематиката  и  от  потребностите  на  учениците  от  паралелката, може  да  се  осъществява  в  
блок  от  два  и  повече  часове, ако  е  предвидено  с  годишния  тематичен  план  на  класния  
ръководител  и  утвърдено  със  заповед  на  директора  на  гимназията. 
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