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I. гl,АФик нА учЕБния процЕс

VIII, IX, Х, XI и ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl KLlac

ХII клас

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

II срок - 20 учебпи седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производс гвена практика

вдкднции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната

учебна година график.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМВТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

II r rrltttll }Ira:rett cTarI

Xll Kllc

учебни седмици
29 учебнп седмIlци 2 чч.

с€дмици

Учебнu преёмеmu

Сеdмuчен брой учебнu часове

Гоdшлен брой

учебнu часове

I учебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок- 1 1

учебнu
сеOмuцu

2

учебнu
сеdлluцu

БългаDски език и литература з 87

Чужд език - Английски език 2 2 58

математика 2 2 5tJ

Гражданско образование l l 29

Физическо възпитание и спорт 2 2 58

Чухц език по професията Руски език 2 2 58

Общо за раздел А |2 12 3.18

IlI. Отrlаслова професионална подf отовка
1. Tcotlltrr ttl llllофесIlяr t

1.1.
Информационни технологии в
ппоlьесията

0 1 22

V. СпецrrФичtrа професrlоlrа;tltа подго,говкп
l. TcoDttrr ltit tt рllфссttrl тit

1.1.
Експлоатация на пътно-строителна
техника

0 зб

2, ПDактrrка па професияr,а
2. l. У.rебttа прltк,l trKa

2. 1.1
Обслужване и ремонт на пътно-
строителна техника

9 9 zбl

2.1.2.
Технология на работа с тьтно-
стDоителна техника

6 6 |14

2.1.3.
Управление на моторно превозно
сDедство

l l 1 29 z

2.2. Прои lволсr всна практllка 64 64

V. Разtцrrрсна lrрофесrrон:tлIlа llодг0ltll]ка
l. TeoDllяl It:t пDофеспяr,а
1.1 Пътно-строителна техника l ] 29

Vl. Ра,]шпDена uодIо r овка
1.1 Български език и ли"герат},ра l l 29

Обш бпой часове за раздел Б 20 20 66 580 66

Общо за Dазд€л А + раздел Б 32 32 66 928 (rб

l)азде.l Il - фак\,.п,гаl rrBIIIt учсбtllгl:rcoBe _
l. У.tебttа llDaK l rtKit

1.1
Управление на моторно превозно
спепство_ кат.Ткг

20 20

vIl Допълнитоlпа подготовка
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II. Обша rrDoфecrtoHa"rtta подготоl]ка

Раздел Б - избrrDаемrr y,rебнIl часове

г,

Обшо за Drrздеjl А + ра]дел Б + разде.lI В 32 1,' tlб 9-18 86



III. ЗДВЪРШВДНЕ И УДОСТОВЕРЯВДНЕ НД ПРОФЕСИОНДЛНОТО ОБРДЗОВДНИЕ

3.1. Професионалното образовztние по този уrебен плаrr се придобива след:

. успешнО положеН държавен зрелостен изпит по учебния предмот Български език и

литература;
о успешно полохен държавен изпит за придобиване на втора степеЕ на професионална

квыrификация - по теория и практика на професията ,,Монтьор на тра}tспортна техника",

специалItост,,Пътно-строителна техника".

3.2. Завършеното професиона.llно образование се удостоверява с диплома за завършеЕо средно

образование и свидетелство за професионална квалификация.

3.З. Учениците, успешно завършили ХII клас, които не са се явили или не са положили успешно

някои от изпитите по,г. 3,1. по свое жел€шие, получават удостовероние за завършен втори

гимн }иален етап на средно образоваяие.

3.4..щържавният изпит за придобиване на степен на професионмна квмификация се провежда

в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национаJIна изпитна

програма, утвърдена от министъра на образованието и на}каIа, Организацията и

провеждането на дъркавния изпит за придобиване на професионмна ква:lификация 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 професионалва ква,rификация се удостоверява със свидетелство за

професиона,lна квалификация. По свое желаЕие придобилиrг степен на професионалЕа

квалификшдия може да получи ЕвропеЙско приложение към свидетелството за

професионална квалификация. Формата и съдържtшието на док}ъ{ептите са определени в

наредба Ns 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.201б г.),

3.6, След завършен ХII клас и успешно положени изпити по теория и по практика се придобива

правоспособност за:

- управление на моторно превозно средство от категория В;

- машинист на пътно-сч)оителни машини.

оргаrrизацията и провеждаЕето на изпита./изпитите се определя съгласно нарелба, издад9на

от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетеIIтни

оргalни.

придобитата правоспособност се удостоворява с документ за правоспособност

(свидетелство за правоспособност или друг документ).

условията и редът за издаване на документа за правоспособност се определят от наредба,

издадена от министъра на образованието и науката и/или с нормативIIи аюове, издадени от

други компетентЕи органи..

Ш. ПОЯСНИТЕЛНИБЕЛЕЖКИ
4.1. УчебнияТ план е разрабОтен съгласно чл. 94, на Закона за учuлuulноmо u преdучuпuuщоmо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Нареdба Ns 4 оп З0,11,2015z, за учебнuя план и

Приложение J\! 8 къМ същата Наредба, Закона за професионалното образование и обучение,
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раN{кова програма ,,В" - вариант В5 и ,Щържавния образователен стандарт (,ЩОС) за

придобиване на квалификация по професията ,,монтьор на транспортна техника",

4.2. учебните часове, предоставеЕи за рtвширеЕа професионална подготовка, се разпределят в

rмпищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули> които развиват и

усъвършенстват отделнИ компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионarлна подготовка в съответствие с интересите и индивидуarлните възможности на

учениците и с възможностите на училището в съответствие с .ЩОС за придобиване Еа

ква_пификация по професията. За.rrожените в 12 клас часове са разпределени за изучав{ше на

учебни предмети, които дават начаJIни и основни познаЕия от специфичната професиоIrаJIна

подготовка.

4,3. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, )твърдени от

директора на училицето в зависимост от коЕкретните условия и възможностите за

организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на

стопанската орГatнизациЯ (предприятие), в която се провежда практическото обучение,

4.4. Учебната практика по управление Еа моторно превозно средство се организира и провежда

индивидуално за всеки ученик по график и в неучебно време или с откъсване от учебна

практика

4.5. ФакултатиВни учебнИ часове се разпределяТ в ХII клаС за провеждаЕе на Учебна практика

по управление на МПС кат. Ткт (за учениците подаJlи заявление за изучаване)

4.6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ооп, се включва

и по един улебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез сл9дните

видове спорт: фlтбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУо, чл.14, ал. З, т.7 и ajr. 5 от Наредба Ns

4/З0.1 1 .2015 за учебния план.

4.7, Всяка учебна седмица вкJIючва и по един час час на кr4с4 съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУо,

чл. 14, ал. б от Наредба Ns 4/30.11.2015 за учебния план,
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