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ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ 

“ДОБРУДЖА” – ГР.СИЛИСТРА 
7500 – гр.Силистра      e – mail: pzg_dobrudja@abv.bg 
ул. “Тутракан”            

    

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 664/10.09.2020 г.              . 

 

На основание чл. 259, ал.1 и чл.94, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл.14 ал.2 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и при 

спазване на чл.16, ал.3 и чл.17. ал.1 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, 

съгласно решение на Педагогическият съвет Протокол № 9/09.09.2020 г.  и след съгласуване 

с обществения съвет към училището  

 

 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

  

Училищен учебен план за X б клас, специалност код 6210308 Растителна защита, 

професия код 621030 Растениевъд, професионално направление код 621 

Растениевъдство и животновъдство за професионално образование с придобиване на II 

степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език, задочна форма на обучение, след завършено основно образование съгласно 

приложението.   

Училищният учебен план се прилага през учебната 2020/2021 г. 

 

                                                                                                         ДИРЕКТОР: 
                                                                                                                                          / Пламен Славов/ 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ 

“ДОБРУДЖА” – ГР.СИЛИСТРА 
7500 – гр.Силистра        e – mail: pzg_dobrudja@abv.bg 
ул. “Тутракан”           

         

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за X б клас  

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ 18 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

   

   Утвърден със Заповед на директора № 664/10.09.2020 г.                  

СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 6210308 Растителна защита 

 

ПРОФЕСИЯ: КОД 621030 Растениевъд 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 621 Растениевъдство и животновъдство 

 

Учебна година:    2020-2021 г. 

Форма на обучение:   задочна         

Организация на учебния ден: полудневна 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет,Протокол № 9/09.09.2020 

Училищният учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план за професионално 

образование, степен на професионална квалификация – трета, професия код: 621030 

специалност код: 6210308 утвърден от министъра на образованието и науката със заповед 

№  РД 09 - 1965 / 10.09.2018 г.
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І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ ОТ РАЗДЕЛ А – 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ЗУЧ), РАЗДЕЛ Б – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ (ИУЧ) И РАЗДЕЛ В – ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ФУЧ) 

 

 

 

 

III. Отраслова професионална подготовка  

1. 
Трактори и автомобили 28 

 
Учебна практика  

№ ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

I ГИМНАЗИАЛЕН 

ЕТАП 

IX КЛАС 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 36 

 ГОДИШЕН И 

СЕДМИЧЕН 

БРОЙ ЧАСОВЕ 

1 2 3 

 Раздел А – задължителни учебни часове  

I. Общообразователна подготовка  

1. Български език и литература 40 

 

2. Чужд език – Немски език 20 

 

3. Математика 25 

 

4. Информационни технологии 10 

 

5. История и цивилизации 20 

 

6 География и икономика 10 

 

7 Философия 20 

 

8 Биология и здравно образование 15 

 

9 Физика и астрономия 15 

 

10 Химия и опазване на околната среда 15 

 

II. Обща професионална подготовка  

1. Икономика 
20 

 

 Общо за Раздел А 210 
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2 
Трактори и автомобили 10 

IV. 

Специфична професионална 

подготовка 
 

1. Растениевъдство 18 

 Учебна практика  

2. Растениевъдство 22 

3. Производствена практика 64 

V. Разширена професионална подготовка  

VI. Разширена подготовка  

 Общо за Раздел Б 78 

 Общо за Раздел А+ Раздел Б 

 

288 + 64 

 Раздел В – факултативни учебни часове  

VII. Допълнителна подготовка 

 

 

 Общо за Раздел А+ Раздел Б+ Раздел В 288+64 

 Час на класа 36 

 

ІІI. 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 втора  степен на 

професионална квалификация – по теория и практика професията „Растениевъд“, 

специалност „Растителна защита”. 

3.2.Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.1. 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. 

3.2. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание могат да придобият 

първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен 
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изпит по теория и практика по специалност от професията „Работник в 

растениевъдството“.  

3.3. 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. 

3.4. 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). 

3.5. След успешно завършен ХІ или XII клас учениците могат да положат изпит за 

придобиване правоспособност за управление на МПС категория Ткт и за 

придобиване правоспособност за работа със земеделска техника категория Твк – 

колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини 

и/иликатегория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника. 

3.6. Организацията и провеждането на изпита/изпитите се определят съгласно 

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

на други компетентни органи.  

3.7. Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност 

(свидетелство за правоспособност или друг документ). 

3.8. 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. 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.1.Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, 

Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В18 и 
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държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по 

професията „Растениевъд“. 

4.2.Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии 

4.3.   Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите 

се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната 

година. 

4.4. 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 ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото 

обучение. 

 

 

   

ДИРЕКТОР :............................ 

 /Пламен Славов/ 


