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                          УЧИЛИЩЕН   УЧЕБЕН   ПЛАН 

 
                 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В                              

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА 

 

                                         ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

                       КОД: 621  РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО 
                                            

                                                              ПРОФЕСИЯ: 

 

                             КОД: 621030 РАСТЕНИЕВЪД 

 
                                                     СПЕЦИАЛНОСТ: 

 

                             КОД: 6210308 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

 
Прием след завършен VIII клас 

 

Прием: 2017 / 2018 учебна година 

 

Срок на обучение: 4 години 

 

Форма на обучение: задочна 

 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план за 

професионално образование утвърден от министъра на образованието и науката 

със заповед №  РД09 1180  /  15.09.2010г. и е приет на заседание на Педагогическия 

съвет,  Протокол № 12    / 08.09.2017   г. 

 

 

 



 

І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ ОТ РАЗДЕЛ 

А./ЗП/ 

 

И РАЗДЕЛ Б. /ЗПП/ 

         

№ 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ К  Л А С О В Е 
Всичко                

учебни             

часове 

ІХ Х ХІ ХІІ 

  

Брой учебни часове за обзор и 

насоки за самостоятелна работа 

УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)   

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА           

  Български език и литература 30 30 30 22 112 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ           

  І  чужд език 20 20     40 

  ІІ чужд език 20 20     40 

3. 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ           

  Математика  21 21 21   63 

  Информатика 11       11 

  Информационни технологии 11 11     22 

4. 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ            

  История и цивилизация 22 22 22   66 

  География и икономика 16 16     32 

  Психология и логика 15       15 

  Етика и право   15     15 

  Философия     10   10 

  Свят и личност       15 15 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ           

  Биология и здравно образование 22 11     33 

  Физика и астрономия 22 11     33 

  Химия и опазване на околната среда 22 11     33 

6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ           

  Физическо възпитание и спорт           

  ВСИЧКО А: 232 188 83 37 540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Учебна година 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021   

  Класове IX X XI XII Общо 

        Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП) 

  Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Здравословни и безопасни условия 

на труд 6       6 

2. Икономика       6 6 

  Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА         

1. Чужд език по професията     8 8 16 

2. Техническо чертане 15       15 

3. 

Безопасност на движението по 

пътищата     36   36 

4. Трактори и автомобили   20     20 

5. Учебна практика по:           

5.1 Трактори и автомобили   20     20 

        Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛНОСТ 6210308 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА   

1. Земеделие с почвознание 15 20     35 

2. Ботаника 12       12 

3. Растениевъдство   32 30   62 

4. Растителна защита       39 39 

5. Експлоатация на земеделска техника       20 20 

6. Селскостопанска техника     30 20 50 

7. Учебна практика по:           

7.1 Земеделие с почвознание 20       20 

7.2 Растениевъдство   20 33   53 

7.3 Селскостопанска техника     30 20 50 

7.4 Работа с машинно-тракторни 

агрегати     20 20 40 

7.6 Растителна защита       40 40 

8. Производствена практика     30 30 60 

  ВСИЧКО  Б: 68 112 217 203 600 

 

 

II.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ЗИП И СИП ПО КЛАСОВЕ И 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (ЗИП)     30 60 90 

  

ЗИП ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА                   

1. Български език и литература 
        10 20 30 



ЗИП Професионална подготовка /ЗИПП/           

1. 

Управление на МПС  кат. 

"Ткт"/Екологично земеделие         20/20   20 

2. 

Управление на МПС  кат. 

"В"/Екологично земеделие             31/31 31 

3. Екологично законодатество             9 9 

                       ВСИЧКО  А + Б + В: 300 300 330 300 1230 

 

 

-  
 III.  ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 18, ал. 1 на Закон за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план, във връзка с § 24. (2) 

от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и 

училищното образование, § 1, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 6 от 

28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и учебен 

план за професионално образование утвърден от Министъра на образованието и 

науката със заповед №  РД09 1180  / 15.09.2010г. 

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

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. Описание на организацията на обучение по ЗИП и ЗИПП 

-  Учебните часове по ЗИП се провеждат в рамките на седмичното разписание. 

- Групите  по ЗИП се формират при спазване на изискванията на Наредба  

№7/29.12.2000 г. за определяне на учениците и децата в паралелките и групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена и в зависимост от желанията на 

учениците и възможностите на училището. 

- Изборът на учебните часове представени за ЗИП са в съответствие с  

ДОИ за придобиване квалификация по професии и за осигуряване допълнително 

обучение по учебни предмети от общообразователна подготовка.                                                     

- Учебните предмети, като наименования, разпределение и хорариум на часовете  от 

ЗП и  ЗПП са  съгласно Учебен план на професията, утвърден от министъра на 

образованието; 

- Настоящият УУП разпределя учебните предмети и часовете от ЗИП, ЗИПП за  

целия етап на обучение от 4 години, съобразно индивидуалните интереси на учениците 

и възможностите на професионалната гимназия; 

- Групите за изучаване на учебните предмети се сформират в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 7/29.12.2000 г за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена на МОН; 

- На базата на настоящия УУП, в началото на всяка учебна година ( до 15.09 ) и на 

УУП за останалите паралелки от класа се изготвя от директора разпределение на 

групите и часовете по ЗИП, ЗИПП 

- В XI клас, часовете по УП Управление на МПС, за придобиване на      

правоспособност от категория «Ткт» се провеждат по график утвърден от  директора, 

неразделна част от УУП по един час седмично в частта СИП.  Учениците подават  



заявления до директора две седмици преди  завършване на    учебните занятия за X 

клас. Тези часове нямат   задължителен характер; 

- Учениците могат да придобият правоспособност Ткт след успешно положени  

изпити по теория и практика по утвърдени програми след завършен XI клас; 

- След успешно завършен XI клас учениците могат да положат изпит за придобиване  

правоспособност за управление на МПС категория Ткт и категория В; 

- След успешно завършен XII клас – да положат изпит за придобиване  

правоспособност за управление на МПС категория Твк; 

- Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство   

  за правоспособност; 

- Всички групи за ЗИП, ЗИПП се утвърждават със заповед на директора. След 

обобщаване на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната 

база, с оглед изпълнението на делегирания бюджет, систематизирания списък с групи 

се предлага на ПС за приемане и определяне на окончателния хорариум за учебната 

година; 

- Учениците имат право да завършат обучението си и да придобият образование по 

УУП, по който са започнали да се обучават в професионалната гимназия, освен ако 

друго не е предвидено със закон. Учениците прекъснали обучението ди продължават 

по УУП за професията, действащ през учебната година, от която обучението 

продължава.( чл.20. ал.1,3 от ЗСООМУП ); 

- УУП е в сила за приетите в IX клас, ученици през учебната 2017/2018г, които 

завършват XII клас през 2020/2021 година; 

- Включените в УУП часове се разпределят с решение на ПС, не по късно от 14.09 на 

всяка учебна година; 

- УУП е приет на заседание на ПС с протокол  №12./08.09.2017година; 

- Екземпляр, заверено копие на УУП се съхранява в задължителната документация 

за паралелката, в училищния архив към списък Образец – 1, излага се на 

информационно табло в класната стая на учениците  и в дирекцията на гимназията. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Учебен план за професионално образование утвърден от министъра 

на образованието и науката със заповед № РД09-1180/ 15.09.2010  г. 

 

2. .  Копие на Заповед за условията и редът за организиране на учебните занятия и 

провеждане на изпитите № …….. / …………..   г. 

 

   

 

 

 

                                                                       ДИРЕКТОР:………………. 

                                                                                           /Г. Николова/ 

 

 

 

 


