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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНВ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИrI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
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жиtsотFIов,ьдство

ПРоФЕСИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТИз

б21080 монтьор нА сЕлскостопАнскА
тЕхникА

б21080l мЕхАнзАция нА сЕлското
СТОПАНСТВО

Форма rra обучение: ДНЕВНА
Оргапизация на учебния ден: Е!НОСМЕННО

УчилищнияТ уrебен план е разработен въз основа на типовия учебен плал за

професиона.llно образование по pilцKoBa програl\.Iа в - вдриднТ ,,В5", утвърлен със Заповед

lTs РД ОS - з560/17.08.2017 година на министъра на образованието и науката. Приет е на

заседание на Педагогическия съвет - Протокол Ns 8/02.09.2022г., съгласуван е с обществения

съвет къМ уtмлищетО - Протокол Nр 5/09.09.2022 г. и е }твърден със з:лповед NчР,Щ-01-

963 l 09.09.2022г. на дир€ктора.
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I. I,рАФ}llt нА yчEtiHltrl пI,оl{t]с

VПI, IX, Х, XI и ХII клас

YIII П IX КЛаС

Х клас

Xl K;Ia с

ХII K;rac

I срок - 18 учебнп седмици

II срок - 18 учебни седмици

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

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

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

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

учебна година график.
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lI. учЕБни прЕдмЕ,гIл, сЕlцNlичЕн и годишЕн БроЙ нА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВВ

II гrlпlrrазиалеtr с,r,ап

ХII клас

Учебни седмици
29 ччебttIr ссд[! и ци 2 у".

седмицн

Учебнu преdмеmu

Сеdмuчен брой учебнu часове

Гоduшен брой

учебнu часове

I учебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок- 1 1

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцu

Рл l;te; д - зrU(ъ,l,1iIIl,еJI н ц

БългаDски език и литератуDа 87

Чужд език - Английски език 2 58

математика 2 2 58

Граждаяско образование l ] 29

Физическо вьзпитание и спорт 2 2 58

ччжд език по професията Руски език 2 2 58

Обхlо ]t Dаlде.il д l2 |2 3,18

III. Спсцифичпа професшоIlална подготовка
l. 'l'еllDllя llit професIlя,гir
1.1. ЕлектDотехника и електроrtика l l 29

1.2.
Хидравлични и пневматични
устDойства

2 2 58

1.3.
Автоматизирани системи в

земеделието
1 2 58

1.4. Прибираща земеделска техника 4 0
,72

1.5.
Експлоатация и ремонт на

земеделска техника
z 2 58

2. ПDакr rrKl tla професlrята
2.|. Учсбttа llpirKl uка
2.1.1 Прибираща земеделска техника 2 4 80

2.1.2.
Експлоатация и ремонт на
земеделска технпка

J з 87

2.1.J,
Работа с машинно-тракторни
агрегати

2 4 l][,l

2.2. П роlt,lволсr rrcttil п paKl,tlKa 64 64

разшlrrrсна проdtссиопалпл подготовка
1. TetrDltл tta rrDофесltя,I а

1.1
Управление на моторно превозно
сDедство. кат,В

l l 2 29 2

V. Palulltpetla Itодго1,0l}ка
1.1 Български език и литература 1 l 29

обш брой rracoBe за разде.п Б 20 20 66 580 66

Обrцо за Dазде.ц А + раз,fе.,I Б 32 32 66 928 66

Vl. ffопъ:rпителIlа IloJгoтoBKil
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lL Обща пDофеспоllална подго,l,овка

I'азде.lt Б - rlзбпрtепttl l,чебнrr часове

Раздел В - факултаl,ивIIи yчсбltп часове

Общо за Dаздел д + Dлздс"l Б + ршде;t I} з2 l,, 66 928 66



III. ЗДВЪРШВДНЕ И УДОСТОВЕРЯВДНЕ НЛ ПРОФЕСИОНДЛНОТО ОБРДЗОВЛНИЕ

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 прtlктика на професията ,,монтьор на селскостопаЕска

техника", специrlлност,,МехаЕизация на селското стопанство".

3.2. Зазършеното професионitлно образование се удостоверява с диплома за завършено средЕо

образование и свидетелство за професионаJlна квалификация.

3.3. Учениците, успешно завършили ХII 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

гимназиа,,Iен етап на средно образование.

3.4..щържазният изпит за придобиване на степен на професиона,rна квалификация се провежда

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

програNrа, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квЕuIификация се

определят с наредба на министъра на образовrlнието и науката, а съдържанието им -
съгласно държавнпя образователен стандарт за придобиване на квалификация по

професията.

3.5. Придобитата степен на професионаJ,Iна ккшификация се удостоверява със свидетелство за

професионална квarлификация. По свое желание придобилият степен на професионална

квалификация може да получи Ввропейско приложение към свидетелството за

професионална квалификация. Формата и съдържанието на док}ментите са определени в

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

училищното образование (обн.,/ЩВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).

З.6. След успешно зzвършен ХII клас учениците придобиват право за явяваЕе на изпит за

придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория ,,Твк" -
колесни и верижви трактори и агрегатираните към тях работни машини и/или категория

,,Твк-З" - специализирана и специаJIна самоходна земеделска техника.

3.7. Организацията и провеждането на изпитrизпитите се определя съгласно наредба, издадена

от министъра Еа образованието и науката и/или нормативни актове на др}ти компетентни

органи.

3.8. Придобитата прiвоспособност се удостоверява с документ за правоспособност

(свидетелство за правоспособност или лруг документ).

3,9. 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 оргalни.
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Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

4.1. УчебнияТ план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учtъlulцноmо u преdучtlпutцноmо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Нареdба М 4 оm 30.11.2015z. за учебнuя план и

Приложение Ns 8 към същата Наредба, Закона за професионалното образование и обУЧеНИе,

рамкова програма ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стандарт (ДОС) за

придобиване на ква.пификация по професията ,,монтьор на селскостопанска техника".

4.2. Изучавмият първи чужд език продължава във ХII клас като чужд език по професията.

4.3, Учебните часове, предоставени за разширена професионЕrлна подготовка, се разпределят в

училищния учебен план за изrIаване на учебни предмети/молули, които развиват и

усъвършенстват отдеJrни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професиона.тпа подготовка в съответствие с интересиl,е и индивидуirлните възможности на

учениците и с възможностите на училището в съответствие с ,ЩОС за придобиваяе на

ква;rификация по професията, За,тожените в 12 клас часове са разпределени за придобиване

на правоспособност за управление на Мпс, кат."в" и се провеждат индивидуално за всеки

ученик.

4.4. ПроизводсТвената практика се провежда по учебна ПРОГРallt{а и график, }"твърдеЕи от

директоранаУчилиЩеТовзtlвисимостотконкретнитеУслоВияиВъзможностиТеза
организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководитеJIя на

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

4.5. Учебната практика по управление на моторно превозIiо средство се организира и провежда

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

4.6. Факултативните учебни часове, не се предлагат

4.7. Всяка учебЕа седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ооП, се вкJIючва

и по един уrебен час за организиране и провеждiше на спортни дейIrости тез следЕите

видове спорт: баскебол, съгласЕо чл.92, ал, 1 от ЗПУо, чл.14, a:r. З,т,7 п ал. 5 от Наредба

N9 4/30.11.2015 за учебния пл.ш.

4,8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съ11асно чr, 92, ш. 2 от ЗПУО,

чл. 14, a:r. б от Наредба Nэ 4/З0.11.2015 за учебния план.
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