
 

 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова .... . 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ДИРЕКТОР НА пгёё„еФУМЯНЦЕВ” 

съгласно заповед N2 686 / 11.09.2019 г 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 345  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИЯ: код 345120 икономист 

СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 



 

 

VIII, IX, Х , XI, XII клас I срок - 18 учебни седмици 

VIII, IX клас II срок - 18 учебни седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

М клас II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас 

II срок - 13 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за: 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

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

учебна година график. 

Училищният учебен план се отнася за ученици, приети през учебната 

2018/2019 година, обсъден е и е съгласуван с обществения съвет към училището — 

протокол jfe 3/11.09.2018 г. и е приет на заседание на педагогическия съвет — протокол 

 12 от 03.09.2018 г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VIII 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол .NQ 

11/03.09.2019 г. , съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол NQ 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 /11.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 



 

 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 3 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Английски език 18 18 648 

З. Математика  3 108 

4. Информационни технологии 1 1 
36 

7. Философия 1 
 36 

11. Музика 0 1 18 

12. Изобразително изкуство 1 
 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Предприемачество  1 
36 

 Общо за Раздел А 31 31 1116 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща икономическа теория 1 1 
36 

Учебна практика 

     



 

 

IV. Специфична професионална подготовка 

     

     

Учебна практика 

     

V. Разширена професионална подготовка 

VI. Разширена подготовка 

     

 Общо за раздел Б 1 1 36 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

1П.Раздел В — факултативни учебни часове 

Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В    

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 
2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба 4 от 30 ноемв и 2015 г. за ебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - бадминтон 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1.Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за 
учебния план. 

2. Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 
степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 
теория и практика по специалността 3450601 касиер от професия 345060 касиер. 

З. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети 

след завършен VII клас през учебната 2018/2019 година и завършващи II гимназиален 

етап през учебната 2021/2022 година. 

4. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е с интензивно изучаване на чужд език 

5. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас като 
чужд език по професията — Английски език. 



 

 

6. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите 

на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията. 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, 

съгласно чл. 92, ал. I от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния 

план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на мшшстъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната 

дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един 

час седмично се провеждат във физкултурния салон на училището извън останалите 

учебните часове. 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва 

в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се 

използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане 

на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 от 

Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

13. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 

Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със Заповед 
рд 09-4735/01.09.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 2”на Министъра на 

Образованието и науката, който е съобразен със Закона за предучилищното и училищно 
образование, Закона за професионално образование и обучение и ДОС 



 

 

Училищният учебен план е разработен с участието на 

местния бизнес съгласно чл. 16, ал. З от Наредба N2 

4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”Мира 

консултинг” ЕООД 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова ...... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ДИРЕКТОР НА прес;еФУМЯНЦЕВ” 

съгласно заповед -Ме 686 / 1 1.09.2019 г 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 6” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ: 621140 АГРОЕКОЛОГ СПЕЦИАЛНОСТ: 

6211401 АГРОЕКОЛОГИЯ 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

  



 

 

VIII, IX, Х , М, XII клас 

VIII, IX клас 

Х клас 

XI клас 

ХП клас 

I срок - 18 учебни седмици 

II срок - 18 учебни седмици 

II срок - 20 учебни 

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: за 

производствена 

практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

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

учебна година график. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VIII 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол NQ 

11/03.09.2019 г. , съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 /11.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

VIII клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 



 

 

I учебен 

срок 

II учебен срок Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 3 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература 4 4  

2. Английски език 4 4  

З. Математика  3 108 

4. Информационни технологии  1 
36 

5. История и цивилизация 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 
36 

7. Философия  1 
36 

8. Биология и здравно образование 1 
2 54 

9. Физика и астрономия 2 1 
54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 
36 

11. Музика 0 1 
18 

12. Изобразително изкуство   18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Предприемачество   36 

 Общо за Раздел А 24 24 864 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1 Основи на земеделието 1 
 18 

Учебна практика 

1 Основи на земеделието 1  18 



 

 

IV. Специфична професионална подготовка 

     

V. Разширена професионална подготовка 

1 Основи на растениевъдство 2 1 
54 

2 Основи на животновъдство  2 54 

З Механизация в земеделието 1 1 
36 

Учебна практика 

1 Основи на растениевъдство 2  36 

2 Основи на животновъдство  2 36 

З Механизация в земеделието  2 36 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 8 8 288 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В    

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

 2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план” на На едба N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - войлейбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1.Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното 
и предучишщното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за 
учебния план 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият 

първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит 

по теория и практика по специалността 6220301 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ и ЦВЕТАРСТВО от 

професия 622030 РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети 

след завършен VII клас през учебната 2018/2019 година и завършващи II гимназиален 

етап през учебната 2021/2022 година. 



 

 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език 

4. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас като 

чужд език по професията — Английски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите 

на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията. 

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности волейбол, 

съгласно чл. 92, ал. I от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния 

план, Заповед М РЦ 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната 

дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един 

час седмично се провеждат във физкултурния салон на училището извън останалите 

учебните часове. 

8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на кчаса съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния тан. Часът на класа се включва в 

седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се 

използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане 

на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

9. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

1 О. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел 

В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съашсно член 19, ал. 

2 от Наредба М за учебния пан. 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 



 

 

13. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден 

със Заповед М РД 09-3520/17.08.2017 г. на Министъра на Образованието и науката, който 

е съобразен със Закона за предучилищното и училищно образование, Закона за 

професионално образование и обучение и ДОС 

14. Графикът на учебното време е съгласно заповед N2 РД 09-1708/29.08.2018 г. на 

министъра на образованието и науката за учебната 2018/2019 година. 

15. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно 

чл. 16, ал. З от Наредба N2 4/30.11.2015 г. за 

учебния план - фирма ”Агро-груп Луковит” ООД 

СС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

съгласно заповед .N2 686 / 11.09.2019 г. 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 
 ФОРМА НА ОБУЧЕНИ Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - ,сшс 
ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

 РАВНИЩЕ - завършен XII кгшс 
НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 

РАМКА (HkP) - 4 
 РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ Вб 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 



 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420401 „конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил” 

ПРОФЕСИЯ: код 542040 „Моделиер-технолог на облекло“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 542 „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС vm, IX, Х , XI, XII клас I 

срок - 18 учебни седмици 

VIII, IX клас II срок - 18 учебни седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XI клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас II срок - 13 учебни седмици, 

от които 2 седмици за: 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна 

година график. 



 

 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VIII класи 

съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VIII клас 

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.Училищният учебен план е 

приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол jf2 11/03.09.2019 г., съгласуван е с 

обществения съвет към училището - протокол N9 1 / 10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на 

директора N2 686 /11.09.2019 г. 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок  II учебен срок Общо седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

 2  4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Английски език 4 4 144 

3. Математика 3 з 108 

4. Информационни технологии  1 36 

5. История и цивилизация 2 2 72 

6. География и икономика  1 36 

7. Философия 1  36 

8. Биология и здравно образование  2 54 

9. Физика и астрономия 2 1 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 0  18 

12. Изобразително изкуство   18 

в. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

п. Обща професионална подготовка    

1. Предприемачество 1 1 36 

 Общо за Раздел А 24 24 864 



 

 

     

     

 

ЛГ2 

Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок  II учебен срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

   4 5 

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 
   

III. Отраслова професионална подготовка 

1 Материалознание 1 1 36 

 

IV. Специфична професионална подготовка 

     

V. Разширена професионална подготовка 

1 Шевни машини и съоръжения 2 1 54 

2 Технология на облеклото от текстил 1 1 36 

 Техническо чертане 2 1 54 

Учебна практика 

1 Шевни машини и съоръжения 2 2 72 

2 Технология на облеклото  2 36 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 8 8 288 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове 



 

 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В  0  

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 2 3   

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - войлейбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за учебния 
план 

2.Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 
степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и 
практика по специалността 5421101 Шивачество от професия 542110 Шивач 

3. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети след 

завършен VII клас през учебната 2018/2019 година и завършващи II гимназиален етап през учебната 

2021/2022 година. 

4. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език 

5. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас като чужд език 

по професията — Английски език. 

6. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и усъвършенства отделни 

компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с интересите и 

индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС 

за придобиване на квалификация по професията. 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по 

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно tUl. 92, 

ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД 

0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 

спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 

Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния 

салон на училището извън останалите учебните часове. 



 

 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, си. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.ll.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 

разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно 

член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния пшн. 

11. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си 

писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най — 

късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба обучението продължава, член 19, ал. 

З от НареДбаЛФ за учебния план. 

12. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал 

да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план. 

13. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през 

учебната година. 

14. Училищният учебен план [УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със Заповед 

„N2 РД 09-3926/25.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА в - ВАРИАНТ Вб на Министъра на 

Образованието и науката, който е съобразен със Закона за предучилищното и училищно 

образование, Закона за професионално образование и обучение и ДОС 

15. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 16, ал.3 

от Наредба jf9 4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”ТТ Гучовец” ЕООД 

ПГСС, СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

УТВЪРДИЛСЪГЛАСУВАЛ 

 инж. Румяна Георг. ева Петя Иванова ..,. .  

 [име, фамилщя/4 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ДИРЕКТОР НА пгс&зс0УМДЕВ” 

съгласно заповед N2 г. 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 



 

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - З 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 5” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VIII клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ:621О8О МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, ХП клас I срок - 18 учебни седмици 

VIII, IX клас II срок - 18 учебни седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XI клас II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас II срок - 13 учебни седмици, 

от които 2 седмици за: 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 



 

 

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

учебна година график. 

Училищният учебен план се отнася за ученици, приети през учебната 

2018/2019 година, обсъден е и е съгласуван с обществения съвет към училището — 

протокол N2 3/11.09.2018 г. и е приет на заседание на педагогическия съвет — протокол 

N2 12 от 03.09.2018 г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VIII 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол N2 

11/03.09.2019 г. , съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора Jf2 686 / 11.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

VIII клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен срок Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 з 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Руски език 4 4 144 

З. Математика   108 

4. Информационни технологии 1 1 
36 

5. История и цивилизация 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 
36 

8. Биология и здравно образование 1 
2 54 

9. Физика и астрономия 2  54 



 

 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 
36 

11. Музика  1 
18 

12. Изобразително изкуство 1 
 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Предприемачество 1 1 
36 

 Общо за Раздел А  24 864 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1 Основи на земеделието 1 
 18 

Учебна практика 

 Основи на земеделието 1 
 18 

IV, Специфична професионална подготовка 

     

V. Разширена професионална подготовка 

1 Основи на растениевъдство 1 1 
36 

2 Основи на животновъдство  1 
36 

з Механизация в земеделието 2 2 72 

Учебна практика 

1 Основи на растениевъдство 2  36 

2 Основи на животновъдство  2 36 

З Механизация в земеделието 0 2 36 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 8 8 288 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

П1.Раздел В— факултативни учебни часове 



 

 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В   0 

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

 2 З 4  

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - бол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1.Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 
30.11.2015г. за учебния план. 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият 

първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалността код 6211101 „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТО” от 

професия 621110 „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО“ 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети 

след завършен VII клас през учебната 2018/2019 година и завършващи II гимназиален 

етап през учебната 2021/2022 година. 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език 

4. Изучаваният първи чужд език — Руски език продължава в XI и XII клас като чужд език по 

професията — Руски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и усъвършенства 

отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с 

интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в 

съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на 



 

 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се 

допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените 

часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в училището [спортна 

площадка/ извън останалите учебните часове. 

З. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния Тан. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 

година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

5. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В 

на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ат. 2 

от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния пан. 

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 

8. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден 

със Заповед рд 09-3560/17.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 5” на 

Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за предучилищното 

и училищно образование, Закона за професионално образование и обучение и ДОС. 

9. Училищният учебен план е разработен 

с участието на местния бизнес съгласно чл. 16, ал. 

З от Наредба N2 4/30.11.2015 г. за учебния план - 

фирма ”Агрогруп Луковит” ООД 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова ..... .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБ ЕСТВЕН СЪВЕТ 

г. 

  

 



 

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 2” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за IX клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: 

 КОД 345  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 ПРОФЕСИЯ: код 345120 икономист 

СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, XII клас 

vm, IX клас 

Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок - 18 учебни седмици 

II срок - 18 учебни седмици 

II срок - 20 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за 

производствена 

практика 

II срок - 20 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за 



 

 

производстве

на практика 

II срок - 13 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за: за 

производствена 

практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд Училищният учебен план 

се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IX клас и съдържа седмичния и 

годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол jf2 

11/03.09.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол JVQ 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 / 1 1.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 3 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература  3 108 

2. Английски език 4 4 144 

з. Руски език 2 2 72 

З. Математика   108 

4. Информационни технологии 1 1 
36 

 История и цивилизация 4 4 144 

 География и икономика 2 2 
72 

7. Философия 1 1 
36 

 Биология и здравно образование 2 3 90 

 Физика и астрономия  2 90 



 

 

 Химия и опазване на околната среда  2 90 

11. Музика  1 
18 

12. Изобразително изкуство 1 
 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. 
Здравословни и безопасни условия на д  

1 18 

 Общо за Раздел А 31 31 1116 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен с 

ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща икономическа теория 1 1 
36 

Учебна практика 

     

IV. Специфична професионална подготовка 

     

     

Учебна практика 

     

V. Разширена професионална подготовка 

VI. Разширена подготовка 

     

 Общо за раздел Б 1 1 
36 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове 

Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В    



 

 

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 
2 з 4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - бадминтон 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 

30.11.2015г. за учебния план. 

2. Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият 

първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит 

по теория и практика по специалността 3450601 Касиер от професия 345060 касиер. 

З. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, 

приети след завършен VII клас през учебната 2017/2018 година и завършващи II 

гимназиален етап през учебната 2021/2022 година. 

4. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е с интензивно изучаване на чужд език 

5. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас 

като чужд език по професията — Английски език. 

6. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията. 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. I от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 

за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на 

вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни 

дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон на училището 

извън останалите учебните часове. 



 

 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час час на њчаса съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 

година, съгласно член М, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в 

раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са 

заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на 

ученика в училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от 

Наредба обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния 

план. 

12. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по 

който е започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 

19, ал. 2 от НареДбаЛђ2 4/30.11.2015 за учебния план. 

13. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен 

план, действащ през учебната година. 

14.Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден 

със Заповед М рд 09-4735/01.09.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 2” 

на Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за професионално образование и 

обучение и ДОС 

15 Училищният учебен план е разработен с 

участието на местния бизнес съгласно чл. 16, ал. 

З от Наредба N2 4/30.11.2015 г. за учебния план 

- фирма ”Мира консултинг” ЕООД 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова .... ..  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

   



 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 6” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за IX клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ: 621140 АГРОЕКОЛОГ СПЕЦИАЛНОСТ: 

6211401 АГРОЕКОЛОГИЯ 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

   IX, Х , М, XII клас I срок - 18 учебни седмици 

vm, IX клас II срок - 18 учебни седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XI клас II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас II срок - 13 учебни седмици, 

от които 2 седмици за: 



 

 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

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

учебна година график. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IX 

клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол NQ 

11/03.09.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 /11.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 з 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература з 3 108 

2. Английски език 2 2 72 

з. Руски език 2 2 72 

З. Математика 3 3 108 



 

 

4. Информационни технологии 1 1 
36 

5. История и цивилизация 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 
36 

7. Философия 1 
 36 

8. Биология и здравно образование 1 1 
36 

9. Физика и астрономия 1 1 
36 

10. Химия и опазване на околната среда 2 1 
54 

11. Музика  1 18 

12. Изобразително изкуство 1 
 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. 
Здравословни и безопасни условия на  

1 18 

 Общо за Раздел А 22 22 792 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

     

IV. Специфична професионална подготовка 

1 Растениевъдство 1 
 18 

2 Животновъдство 1  18 

Учебна практика 

1 Растениевъдство  1 18 

2 Животновъдство  1 
18 

V. Разширена професионална подготовка 

1 Полски култури 1 1 36 



 

 

2 Животновъдство 1 1 
36 

З Механизация в земеделието 1 1 
36 

Учебна практика 

1 Полски култури 2 2 72 

2 Животновъдство 2 2 72 

З Механизация в земеделието 1 1 
36 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 10 10 360 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

1П.Раздел В — факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В    

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

 2 3 4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба .N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за ебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - войлейбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 

училищното и предучшчищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 

30.11.2015г. за учебния план 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалността 6220301 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ и ЦВЕТАРСТВО от 

професия 622030 РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, 

приети след завършен VII клас през учебната 2017/2018 година и завършващи II 

гимназиален етап през учебната 2021/2022 година. 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 
чужд език 



 

 

4. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас 

като чужд език по професията — Английски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията. 

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се 

допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените 

часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон 

на училището извън останалите учебните часове. 

8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 

от ЗПУО, чм. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

9. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 

година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

10. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В 

на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2018/ година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 

2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 

13.Училищният учебен план [УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 рд 09-3520/17.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 6”на 



 

 

Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за професионално образование и 

обучение и ДОС 

14. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 

16, ал. З от Наредба N2 4/30.11.2015 г. за учебния 

план - фирма ”Агро-груп Луковит” ООД 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” 

гр. ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ  

Петя Иванова ...жп....  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН 

съгласно заповед jf2 686 / 11.09.2019 г. 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 години 
 ФОРМА НА ОБУЧЕНИ Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 
ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

 РАВНИЩЕ - завършен XII каас 
НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА 
РАМКА (НКР) - 4 

 РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ Ш 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за IX клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил“ 

  



 

 

ПРОФЕСИЯ: код 542040 „Моделиер-технолог на облекло“ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 542 „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“ 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, XII клас I срок - 18 учебни седмици 

VIII, IX клас II срок - 18 учебни 

седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XI клас 

II срок - 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас 

II срок - 13 учебни 

седмици, 

от които 2 седмици за: 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна 

година график. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IX клас и 

съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 



 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол jf9 

11/03.09.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N9 1 / 10.09.2019 г. 

и е утвърден със заповед на директора М 686 /1 1.09.2019 г. 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок  П учебен срок Общо седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

 2  4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература 3 з 108 

2. Английски език 2 2 72 

з. Руски език 2 2 72 

4. Математика 3 з 108 

5. Информационни технологии 1 1 36 

6. История и цивилизация 2 2 72 

7. География и икономика 1 1 36 

8. Философия 1 1 36 

9. Биология и здравно образование  1 36 

10. Физика и астрономия 1 1 36 

11. Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

12. Музика  1 18 

13. Изобразително изкуство   18 

14. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Здравословни и безопасни условия на труд  1 18 

 Общо за Раздел А 22 22 792 

     

     



 

 

 

 Учебни предмети  Първи Гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок  II учебен срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици  18 18 36 

 2  3 4 5 

11.Раздел Б — избираеми учебни часове  

   I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 
    

III. Отраслова професионална подготовка  

      

  

IV. Специфична професионална подготовка  

1. 
Процеси и машини в шевната 

омишленост 

 1 1 36 

Учебна практика  

1. 
Процеси и машини в шевната п 

омишленост 

 1 1 36 

V. Разширена професионална подготовка  

1 Бизнес комуникации  1 1 36 

2 Декоративно рисуване  2 1 54 

З Материалознание  1 1 36 

4 Дизайн на облекло  1 1 36 

5 
Шивашки операции и умения във 

и мата 

 1 2 54 

Учебна практика  

1 
Шивашки операции и умения във 

и мата 

 2 2 72 



 

 

VI. Разширена подготовка  

 Общо за раздел Б  10 10 360 

 Общо за раздел А + Б  32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове  

VII. Допълнителна подготовка 
 

     

 Общо за раздел В    

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен 

учебен план” на На едба .N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - войлейбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учгиищното и 
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за учебния 

тан 
2.Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и 

практика по специалноспа 5421101 Шивачество от професия 542110 Шивач 

З. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети след 

завършен VII клас през учебната 2017/2018 година и завършващи II гимназиален етап през 

учебната 2021/2022 година. 

4. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език 

5. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас като чужд език 

по професията — Английски език. 

6. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 
училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и усъвършенства отделни 
компетентности от отрасловата професионална подготовка в съответствие с интересите и 
индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС 
за придобиване на квалификация по професията. 



 

 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по 

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - волейбол, съгласно чл. 92, ал. 

I от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РИ 

0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 

спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 

Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния 

салон на училището извън останалите учебните часове. 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час час на паса съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 

разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, съгласно 

член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния пан. 

11. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си 

писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или най — 

късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба обучението продължава, член 19, си. 

З от НареДбаЛФ 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал 

да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план. 

13. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през 

учебната година. 

14. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със Заповед 

Уд РД 09-3926/25.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА в - ВАРИАНТ Вб на Министъра на 

Образованието и науката, който е съобразен със Закона за предучилищното и училищно 

образование, Закона за професионално образование и обучение и ДОС 

15. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 16, ал.З 

от Наредба jf2 4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”ТТ Гучовец” ЕООД 

 ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. ЛУКОВИТ 

УТВЪРДИЛСЪГЛАСУВАЛ 



 

 

(7<7/4 
ГеоргиеваЛПетя Иванова . ..(./....   инж. Румяна 

 [име, фамилця/  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

ДИРЕКТОР НА пге С. УМЯ ЦЕ 

7съгласно заповед М  

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - мас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - З 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 

5” 

 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за IX клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ:621О8О МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, XII клас 

VIII, IX клас 

Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок - 18 учебни седмици 



 

 

II срок - 18 учебни седмици 

II срок - 20 

учебни 

седмици, от 

които 2 

седмици за 

производствен

а практика 

II срок - 20 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за 

производствена 

практика 

II срок - 13 учебни 

седмици, от които 2 

седмици за: за 

производствена 

практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд Училищният учебен план 

се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IX клас и съдържа седмичния и 

годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол N2 

11/03.09.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N9 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора NQ 686 / 11.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 
2 з 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература  3 108 

2 Руски език 2 2 72 

З Английски език 2 2 72 

4 Математика   108 

5 Информационни технологии  1 
36 



 

 

6 История и цивилизация 2 2 72 

7 География и икономика 1 1 
36 

8 Философия 1 1 
36 

9 Биология и здравно образование  1 
36 

10 Физика и астрономия 1 1 
36 

11 Химия и опазване на околната среда 2 1 
54 

12 Музика  1 18 

13 Изобразително изкуство 1  18 

14 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. 
Здравословни и безопасни условия на д   

18 

 Общо за Раздел А 22 22 792 

     

     

Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1 Техническо чертане 2  36 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Трактори и автомобили  1 18 

Учебна практика  

1. Трактори и автомобили  1 
18 

V. Разширена професионална подготовка 

1 Ботаника 1  18 

2 Растениевъдство 1 2 54 

З Механизация в земеделието 2 2 72 

Учебна практика 

1 Растениевъдство 2 2 72 



 

 

2  Механизация в земеделието 2 2 72 

     

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 10 10 288 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

П1.Раздел В -факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В 0   

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 
2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план” на На едба 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - тбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 
36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното 
и учииищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 

30.11.2015г. за учебния план. 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалността код 6211101 „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТО"ОТ 

професия 621110 „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО“ 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети 

след завършен VII клас през учебната 2017/2018 година и завършващи II гимназиален 

етап през учебната 2021/2022 година. 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език 

4. Изучаваният първи чужд език — Руски език продължава в XI и XII клас като чужд 

език по професията — Руски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 



 

 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията 

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. I от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 

за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на 

вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни 

дейности, по един час седмично се провеждат в училището [спортна площадка/ извън 

останалите учебните часове. 

8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на паса съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва 

в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа 

се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

9. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

10. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М за учебния план. 

11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев", гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 

13. Училищният учебен план [УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 РД 09-3560/17.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 5”на 

Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за предучилищното 

и училищно образование, Закона за професионално образование и обучение и ДОС. 

14.Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 16, 

ал. 3 от Наредба jf2 4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”Агро-груп Луковит” ООД 



 

 

РУМЯНЦЕВ” гр. ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова .. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

съгласно заповед jf2 6367-171-.09.2019 г. 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 2” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за Х клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 345  АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИЯ: код 345120 икономист 

СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , XI, XII клас VIII, IX клас 

 



 

 

Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок - 18 учебни седмици 

II срок - 18 учебни седмици 

II срок - 20 

учебни 

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: за 

производствена 

практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд Училищният учебен план 

се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Х клас и съдържа седмичния и 

годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол N2 

10/05.07.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 / 1 1.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

Х клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

 2  4 5 

[Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература з з 108 

2. Английски език 2 2 72 



 

 

з. Немски език 2 2 72 

З. Математика 2 2 72 

4. Информационни технологии  1 18 

5. История и цивилизация 4 з 126 

6. География и икономика 2 з 90 

7. Философия 2 2 72 

8. Биология и здравно образование 2 2 72 

9. Физика и астрономия 2 2 72 

10. Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

11. Музика  1 18 

12. Изобразително изкуство 1 
 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Икономика 1 1 36 

 Общо за Раздел А 27 28 990 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Обща икономическа теория 1 1 36 

2. Икономика на предприятието 2 2 72 

Учебна практика 

1. Бизнес комуникации 2 1 54 

IV. Специфична професионална подготовка 

     

     

Учебна практика 

     

V. Разширена професионална подготовка 

VI. Разширена подготовка 



 

 

     

 Общо за раздел Б 5 4 162 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

П1.Раздел В— факултативни учебни часове 

Допълнителна подготовка 

1. Английски език 2 2 72 

 Общо за раздел В 2 2 72 

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

34 34 1224 

1 
2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план” на На едба .N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за ебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - бадминтон 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 

30.11.2015г. за учебния план. 

2. Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият 
първа степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит 
по теория и практика по специалността 3450601 касиер от професия 345060 касиер. 

З. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, 

приети след завършен VII клас през учебната 2016/2017 година и завършващи II 

гимназиален етап през учебната 2019/2020 година. 

4. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е с интензивно изучаване на чужд 

език 

5. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII 

клас като чужд език по професията — Английски език. 

6. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен 

план. 

7. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, 

се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива 

и усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 



 

 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията. 

8. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М Щ 0911/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се 

допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените 

часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон 

на училището извън останалите учебните часове. 

9. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, 

ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 

година, съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в 

раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са 

заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на 

ученика в училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от 

Наредба обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния 

тан. 

12. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по 

който е започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 

19, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния пчан. 

13. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен 

план, действащ през учебната година. 

14.Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден 

със Заповед N2 рд 09-4735/01.09.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 2” 

на Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за професионално образование и 

обучение и ДОС 

15 Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 

16, ал. З от Наредба jf9 4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”Мира Консултинг” 

ЕООД 



 

 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”ГР. 

ЛУКОВИТ 

СЪГЛАСУВАЛ 

Петя Иванова. .....,...... 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

НЦЕВ” 

съгласно заповед N2 686*131.09.2019 г. 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 

6” 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за Х клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ: 621140 АГРОЕКОЛОГ СПЕЦИАЛНОСТ: 

6211401 АГРОЕКОЛОГИЯ 



 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, XII клас I срок - 18 учебни седмици 

VIII, IX клас II срок - 18 учебни седмици 

Х клас 

II срок - 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за 

производствена практика 

XI клас II срок - 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика 

XII клас II срок - 13 учебни седмици, 

от които 2 седмици за: 

за производствена практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд 

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

учебна година график. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 

Х клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол -Ме 

10/05.07.2019 г. , съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора jf2 686 / 1 1.09.2019 г. 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 



 

 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

Х клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

 2 3 4  

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1. Български език и литература з з 108 

2. Английски език 2 2 72 

з. Руски език 2 2 72 

з. Математика 2 2 72 

4. Информационни технологии  1 18 

5. История и цивилизация 4 з 126 

6. География и икономика 2 з 90 

7. Философия 2 2 72 

8. Биология и здравно образование 2 2 72 

9. Физика и астрономия 2 2 72 

10. Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

11. Музика  1 18 

12. Изобразително изкуство 1  18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Икономика 1 1 36 

 Общо за Раздел А 27 28 990 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Техническо чертане 1 
 18 



 

 

2. Трактори и автомобили 1  18 

Учебна практика 

1. Трактори и автомобили 1 
 18 

IV. Специфична професионална подготовка 

1 Растениевъдство  1 18 

2  Животновъдство 1 
 18 

Учебна практика 

1 Растениевъдство  1 18 

2  Животновъдство 1  18 

V. Разширена професионална подготовка 

1 Трайни насаждения  1 18 

Учебна практика 

1 Трайни насаждения  1 18 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 5 4 162 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В    

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 
 з 4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план” на На едба „N2 4 от 30 ноемв и 2015 г. за ебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - войлейбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учьиищното 
и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за 
учебния тан 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалностга 6220301 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ и ЦВЕТАРСТВО от 

професия 622030 РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 



 

 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, 

приети след завършен VII клас през учебната 2016/2017 година и завършващи II 

гимназиален етап през учебната 2019/2020 година. 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език 

4. Изучаваният първи чужд език — Английски език продължава в XI и XII клас като 

чужд език по професията — Английски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията. 

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

волейбол, съгласно чл. 92, Cl. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се 

допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените 

часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат във физкултурния салон 

на училището извън останалите учебните часове. 

8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, си. 6 от Наредба М  за учебния план. Часът на класа се включва 

в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа 

се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

9. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния тан. 

10. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2018/ година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 



 

 

1 1 . Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година. 

13.Училищният учебен план [УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед РД 09-3520/17.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 6”на 

Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за професионално образование и 

обучение и ДОС 

14. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес съгласно чл. 

16, ал. З от Наредба .N2 4/30.11.2015 г. за учебния план - фирма ”Агро-груп Луковит” 

ООД 

ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” гр. 

ЛУКОВИТ 

УТВЪРДИЛСЪГЛАСУВАЛ 

инж. Румяна Геор и Петя Иванова ...... .. 

[име, фаЛПИИЯ/ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ,ДИРЕКТОР НА 

ПГСС,Д.-Р МЯНЦЕВ” съгласно заповед N9 г. 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно 

образование 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - З 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 

5” 



 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за Х клас 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И 

БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ:621О8О МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

VIII, IX, Х , М, XII клас 

vm, IX клас 

Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок - 18 учебни седмици 

II срок - 18 учебни седмици 

II срок - 20 учебни 

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: за 

производствена 

практика 

Организация на учебния ден: полудневна организация — преди обяд Училищният учебен 

план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Х клас и съдържа седмичния 

и годишния брой часове по учебните предмети. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 

jf2 10/05.07.2019 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол jf2 1 / 

10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на директора N2 686 / 1 1.09.2019 г. 



 

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Първи Гимназиален етап 

Х клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 з 4 5 

1.Раздел А — задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка    

1 Български език и литература з з 108 

2 Руски език 2 2 72 

З Английски език 2 2 72 

4 Математика 2 2 72 

5 Информационни технологии  1 18 

6 История и цивилизация 4 з 126 

7 География и икономика 2 з 90 

8 Философия 2 2 72 

9 Биология и здравно образование 2 2 72 

10 Физика и астрономия 2 2 72 

11 Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

12 Музика  1 18 

13 Изобразително изкуство 1  18 

14 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка    

1. Икономика 1 1 36 

 Общо за Раздел А 27 28 990 

     

     

11.Раздел Б — избираеми учебни часове 



 

 

  I учебен 

с ок 

II учебен 

с ок 

Общо 

седмици 

 Отраслова и специфична професионална 

подготовка 

   

III. Отраслова професионална подготовка 

     

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Трактори и автомобили 1 1 36 

2. Земеделска техника 1 
 18 

Учебна практика  

1. Трактори и автомобили  2 36 

2. Земеделска техника 2  36 

V. Разширена професионална подготовка 

1 Техническа механика 1  18 

Учебна практика 

1  Металообработване  1 18 

VI. Разширена подготовка 

 Общо за раздел Б 5 4 162 

 Общо за раздел А + Б 32 32 1152 

111.Раздел В — факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 

     

 Общо за раздел В 0 0 0 

 Общо за раздел А + раздел Б + В 

аздел 

32 32 1152 

1 
2  4 5 

на основание член 14, ал. З, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен 

план“ на На едба 4 от 30 ноемв и 2015 г. за чебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

дейности - тбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

п. пояснитЕлни БЕЛЕЖКИ 
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 

предучилищното и учичищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 



 

 

30.11.2015г. за учебния план. 

Учениците, успешно завършили Х клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалностга код 6211101 „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТО”ОТ 

професия 621110 „РАБОТНИК В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО“ 

2. Училищният учебен план се прилага за ученици в дневна форма на обучение, приети 
след завършен VII клас през учебната 2016/2017 година и завършващи П гимназиален 
етап през учебната 2019/2020 година. 

З. IX клас, е клас от I гимназиален етап и е без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език 

4. Изучаваният първи чужд език — Руски език продължава в XI и XII клас като чужд 

език по професията — Руски език. 

5. В IX клас не се изучават учебни предмети от раздел В на типовия учебен план. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебния предмет, който развива и 

усъвършенства отделни компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по 

професията 

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - 

волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З, т. 7 и ал. 5 от Наредба М 4/30.11.2015 

за учебния план, Заповед М РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на 

вида спортната дейност по време на учебната година. Предвидените часове за спортни 

дейности, по един час седмично се провеждат в училището /спортна площадка/ извън 

останалите учебните часове. 

8. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М 4/30.ll.2015 за учебния тан. Часът на класа се включва в 

седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се 

използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за 

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

9. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2018/2019 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

10. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на 

училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили 



 

 

желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в 

училището и/или най — късно до 14.09.2017 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба 

обучението продължава, член 19, ал. З от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ПГСС „Сергей Румянцев”, гр. Луковит, съгласно член 19, ал. 2 

от Наредба М 4/30.11.2015 за учебния план. 

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година. 

13. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 рд 09-3560/17.08.2017 г. РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ „В 5”на 

Министъра на Образованието и науката, който е съобразен със Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за професионално образование и 

обучение и ДОС. 

14.Училищният учебен план е разработен с 

участието на местния бизнес съгласно чл. 

16, ал. З от Наредба N2 4/30.11.2015 г. за 

учебния план - фирма ”Агро-груп Луковит” 

ООД 

ПГСС „ СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ“ГР. ЛУКОВИТ 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 



 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО   

НАПРАВЛЕНИЕ: код 345 АДМИНИСТРАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИЯ: код 345120 икономист 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2017/2018 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол 10/01.09.2017г. 

Валиден за учебните: 2017/2018 г. — IX клас 

2018/2019 г. —Х клас 

2019/2020 г. -XI клас 

2020/2021 г. — XII клас 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2017 г. 

IX, Х, М и XII клас 

IX, Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок — 18 

учебни седмици 

II срок — 18 учебни седмици 

II срок — 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика. 

II срок — 17 учебни седмици, от 

които 4 седмици за: 

— държавни зрелостни изпити; 

— държавни изпити за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация. 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на Образованието и науката график за учебна 

2017/2018 година 



 

 

П. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ 

 

Всичко 

учебни 

часове 

IX-XII 

клас 

Учебна 

2017/2018 

година 
х м XII 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

18 18 18 18 18 18 18 13 

 

 2. з 4 
5 

 7 
8 9 10 

 

 А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 

ПОДГОТОВКА З 

  

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

         

2. 

Бълга ски език и литерат а з з з з з з з з 417 

ЧУЖ И ЕЗИЦИ          

 
I чужд език Английски език з 

з 4 
4 

з з   360 

 
II ч жд език Немски език 2 2 2 2 

    144 

з. 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

 
Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

 
Ин орматика 2 2 

      
72 

 
Ин ормационни технологии 

1 1 1 1     
72 

4. 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

         

 
Исто ия и цивилизация 2 2 2 2 2 2 

  
216 

 
Гео афия и икономика 1 

2 
1 2 

    
108 

 
Психология и логика 

2 1       54 

 
Етика и право 

  2 1     
54 

 Филосо ия     1 1   36 

 
Свят и личност 

      
2 2 

62 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

         



 

 

 

Биология и здравно 06 азование 2 2 1 1 

    

108 

 
Физика и астрономия 2 

2 1 1     108 

 
Химия и опазване на околната с еда 2 

2 1 1     
108 

6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ          

 Физическо възпитание и спо т 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

 ВСИЧКО А: 
26 26 22 22 

13 13 9 9 
2475 

 



 

 
 

 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (3ПП)   

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Обша икономическа тео ия   

1.1. Мик оикономика 2 2       72 

1.2. Мак оикономика   2 2     72 

2. П аво   1 1 1 1   72 

з. 
Обща теория на счетоводната 

отчетност 2 2 

      

72 

4. Пред иемачество       1 1 
31 

5. Бизнес ком никации 2 2       
72 

 Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Икономика на п едп иятието          

2. Ма кетинг    1 1   36 

з. Счетоводство на п едп иятието   2 2 2 2   
144 

4. Статистика     1 1   
36 

5. Финанси     2 2   72 

6. Чужд език по професията       З З 93 

 7. Мениджмънт         31 

 Учебна п актика:          

1. Икономика на п едп иятието         36 

2. Икономическа инфо матика        1 103 

з. Счетоводство на предп иятието   2 2 
1 1 

  
108 

 Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 

  

 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“  

1. 

Икономика и организация на 

земеделското предп иятие 

      
2 2 62 

2. Иновации и иновационна политика 

      
З З 

93 

 Учебна актика:         

1. Проектен мениджмънт       4 4 
124 

2. 
компютљ ен документообо от 

      
2 2 62 



 

 

з. Работа в учебно п едп иятие 
    

4 4 
  

144 

4. 

Икономика и организация на 

земеделското п едп иятие 

      
1 1 31 

 П оизводствена п актика     60 2 
2 122 

 всичко Б: 
6 

6 10 10 16 16 20 20 1832 

 в. (3ИП)     З з з з 
201 

1. Български език и литература         67 

2. Предприемачество       1 1 
31 

З. Счетоводство на предприятието       1 1 
31 

4. Икономика на предприятието     1 1   36 

5. Финанси     1 1   36 

 ВСИЧКО А + Б + В: 
32 32 32 32 32 32 32 32 4508 

 г. сип       
з 1 134 

1. 
Упраление на МПС кат. „В”/индивид 

ално обучение/ 
       

1 31 

2. Безопасност на движението по пътищата       2  
36 

З. Общо устройство на МПС       4 4 

 ВСИЧКО А + Б +В + Г: 32 32 32 32 32 32 35 33 
4579 

 



 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX—XII клас дава възможност за: 

о придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; 

о придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална 

квалификация. 

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII 

клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Икономист, 

специалност Земеделско стопанство 

З. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по 

проф. Икономист, специалност Земеделско стопанство се провеждат по национална 

изпитна програма утвърдена със заповед РД 09-379/09.03.2009 г, от министъра на 

образованието и науката. 

4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба Jf2 З от 2003 г. за 

системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

5. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация 

с ном. номер 3-54 

6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е 

определено в чл. 52, ал. 2 от Наредба Jf2 4 от 2003 г. за документите за системата на народната 

просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 РД 09-1345/15.09.2010 г. на министъра на Образованието и науката, съобразно 

Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план и Закона за професионалното образование и обучение, рамкова 

програма В — вариант В1 

2. Изучаваният първи чужд език продължава в XII клас като чужд език по професията. 

З. 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 (предприятието), в която се провежда практическото обучение. 

Производствената практика в XI клас се провежда след приключване на учебните занятия от 

01.07. 2018 г. до 14.07.2018 г. вкл. 

4. Учебните часове в задължителната професионална подготовка - учебна практика по 

учебен предмет „Работа в учебно предприятие”, са предназначени за развитие на 

предприемачески умения и личностни качества в областта на изучаваната професия чрез 

работа в учебно-тренировъчна фирма/учебна компания и др. по избор, основан на заявеното 

желание на учениците и съобразно възможностите на училището. Изборът е в съответствие 

с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

Икономист. 

5. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни 



 

 

предмети от общообразователната и професионалната подготовка в съответствие с 

интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището. 

б. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание на 

учениците за изучаване на един или два учебни предмета. 

7. В XII клас часовете по Общо устройство на МПС се изучават първите 4 седмици по 

един час седмично на първи учебен срок. 

8. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС за придобиване на 

правоспособност от кат. „В” се провеждат по график утвърден от директора неразделна част 

от УУП по 1 час седмично в частта СИП Предвиждат се 31 индивидуални часа за кормилна 

практика кат. „В” на всеки ученик. Тези часове нямат задължителен характер. Учениците 

подават заявления до директора 2 седмици преди завършване на учебните занятия за XI клас. 

9. Всички групи за ЗИП, ЗИПП, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След 

обобщаване на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната база с 

оглед изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи се предлага на 

ПС за приемане и определяне на окончателния хорариум за учебната година. 

10. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен час 

по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и 

провеждане на спортни дейности и на открито. 

11. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

12. Училищният учебен план се отнася за ученици, приети за учебната 2017/2018 г. 13. 

Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната документация за 

паралелката, в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ N2 1 

ДИРЕКТО   



 

 

ПГСС „ СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” ГР. 

ЛУКОВИТ 
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
 РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И животновъдство 

 ПРОФЕСИЯ: 621140 АГРОЕКОЛОГ 

 СПЕЦИАЛНОСТ: 6211401 АГРОЕКОЛОГИЯ 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2017/2018 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол .М2 10/01.09.2017г. 

Валиден за учебните: 2017/2018 г. — IX клас 

2018/2019 г. — Х клас 

2019/2020 г. — XI клас 



 

 

2020/2021 г. - ХП клас 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2017 г. 

IX, Х, XI и XII клас 

IX, Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок — 18 

учебни седмици 

II срок — 18 учебни седмици 

II срок — 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика. 

II срок — 17 учебни седмици, 

от които 4 седмици за: 

— държавни зрелостни изпити; 

— държавни изпити за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация. 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на Образованието и науката за учебна 

2017/2018 година график. 

П. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

   КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

К ЛАСОВЕ 

Всичко 

учебни 

часове 

 х 
 XII 

Брой УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 

18 18 18 18  18  18  18 13 

СЕДМИЧЕН БРОИ НА 

ЧАСОВЕТЕ 

  2    6    10  

  А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (3П)  

1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА          

  Бълга ски език и лите а а З З з з З з з З 417 

2.  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          

  I ч жд език Английски език З з 4 4 3 З   360 

  II ч жд език Немски език 2 2 2 2      

з. 
 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМА ИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

  Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 278 



 

 

  Ин орматика 2 2       72 

  Ин о мационни технологии 1 1 1 1     72 

4. 

 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

РЕЛИГИЯ 

         

  Исто ия и цивилизация 2 2 2 2 2 2   216 

  География и икономика 1 2 1 2     108 

  Психология и логика 2 1       54 

  Етика и право   2 1     54 

  Филосо ия     1 1   36 

  Свят и личност       2 2 62 

5.  ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ          

  Биология и здравно образование 2 2 1 1     108 

  Физика и ас ономия 2 2 1 1     108 

  Химия и опазване на околната с еда 2 2 1 1     108 

6.  ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ          

 Физическо възпитание и спо т 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

  ВСИЧКО А:  26  26 22 22 13 13 9 9 2475 

1  

2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (3ПП)  

   Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  

 1.  Здравословни и безопасни условия 

на труд 

     

2 

   

36 

 2.  Икономика   1 2      54 

 З.  
П едприемачество 

    2 1    54 

   Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  

 1.  Чужд език по п о есията       З З  93 

 

2. 
 Безопасност на движението по 

пътищата 

    

2 

    

36 

 З.  Техническо че тане 2         36 

4. 
Т акто и и автомобили   2      36 

5. Учебна п актика по:          



 

 

5.1. Тракто и и автомобили    2     36 

 Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Почвознание 2 2       72 

2. Основи на екологията 2 2       72 

З. Животновъдство   2 1     54 

4. Растениевъдство   2 1     54 

5. Селскостопанска техника     2 2   72 

 Аг оекология   1 2 2 1   
108 

 Биологично животновъдство     1 2   54 

8. Биологично растениевъдство     2 2   72 

9. Устойчиво уп авление на земите       2  36 

10. Мик обиология       1 2 44 

11. 
Аналитична химия и инс 

ументални методи за анализ 

      

2 2 62 

12. Екологично законодателство       З  93 

13. Екологичен мониторинг       2 З 
75 

14. Учебна п актика по:          

 Почвознание  2       36 

14.2. Животновъдство   2      36 

14.3. Растениевъдство    2     36 

14 • 

4. 

Селскостопанска техника     2 2   72 

14.5. Биологично животновъдство      2   36 

14.6. 

14.7. 
Биологично растениевъдство 

    1 2   54 

Агроекология 
    2    

36 

14.8. Екологичен монито инг•       З 3 93 

14.9. 

Работа с машинно-тракторни 

егати 

      

2 2 62 

 П оизводствена практика     60 62 122 

 ВСИЧКО Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 1832 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (ЗИП 

    

з 3 З 3 201 



 

 

  

1 
Български език и лите ату а     1 1 1 1 67 

2 Селскостопанска техника         31 

З 

Управление на МПС кат. „Ткт” 

/индивидуално обучение 20 часа 

за ученик УП управление 16 часа 

за подготовка за изпит/ 

         

4 Биологично растениевъдство     1 1   
36 

5 Биологично животновъдство       1 1 31 

 ВСИЧКО А + Б + В: 
32 

32 32 32 32 32 32 32 4508 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА СИП) 

      

2 2 62 

1. Безопасност на движението по 

пътищата 

      

1 1 31 

2. Управление на МПС кат. „В” 

[индивидуално 06 ение / 

      

1 1 31 

ВСИЧКО А+Б+В +Г 32 32 32 32 32 32 34 34 4570 



 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX—XII клас дава възможност за: 

 придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; 

о придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална 

квалификация; 

о придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на 

професията. 

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и 

положени държавни изпити по теория и по практика на професията Агроеколог, специалност 

Агроекология. 

З. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по проф. 

621140 ”Агроеколог”, спец. 6211401 „Агроекология” се провеждат по национална изпитна програма 

утвърдена със заповед РД 09  от министъра на образованието и науката. 4. След успешно 

завършен XII клас учениците могат да положат Държавни изпити за придобиване III степен на 

професионална квалификация по проф. ”Агроеколог”, „Агроекология” 

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

правоспособност за управление на МПС категория Ткт и категория В, а след успешно завършен 

XII клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на 

МПС категория Твк. 

6. Организация и оценяване на Държавните изпити за придобиване степен на професионална 

квалификация при завършване на проесионално образование и обучение се определя съгласно 

на Наредба З [15.04.2003 г. за системата на оценяване а организацията на изпитите за 

правоспособност се съобразява с Наредба 37/2002 г. за условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за 

издаване на разрешение за тяхното обучение и Наредба 12/22.04.2009 г. за условията е реда за 

придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. 

7. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование а 

придобитата степен на професионална квалификация със свидетелство за професионална 

квалификация, а придобитата правоспособност със свидетелство за правоспособност. 

8. Съдържанието на документите удостоверяващи завършено професионално образование са 

определени в чл. 52, ал.2 от Наредба 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната 

просвета. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със Заповед N2 

РД 09-1003/19.07.20012 г. на министъра на Образованието и науката, който е съобразен със 

Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова 

програма В. Наредбата за ДОИ за придобиване на квалификация по професията 

2. Групите за изучаване на учебните предмети се сформират в съответствие с разпоредбитена 

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. 



 

 

З. На база на настоящия УУП в началото на всяка учебна година / до 15.09/ директорът определя 

групите за ЗИП, ЗИПП и СИП 

4. Първи и втори чужд език се избират от ученика с писмено заявление до директора при записване 

в гимназията 

5. Изучаваният първи чужд език- английски език продължава и като чужд език по професията. 

6. Групите за изучаване на чужд език се сформират съгласно изискванията на Наредба 7/29.12.2000 

г. и за определяне броя на паралелкине и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 

и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на мон. 

7. Производствена практика в XI клас — 2 седмици, след приключване на учебните занятия, 

производствена практика в XII клс — 62 часа годишно по 2 часа седмично се провежда в хода 

 на учебните занятия по график, утвърден от директора неразделна част от настоящия УУП и в 

зависимост от конкретните условия и възможности за организирането и. Учебната програма и 

графика се съгласуват с ръководителя на съответната стопанска организация, в която се 

провежда практическото обучение. 

8. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка се разпределят в УУП за 

осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната 

подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с 

възможностите на училището както следва за настоящия УУП: XI клас по I час седмично 

биологино растениевъдство и УП управление на МПС за придобиване на правоспособност кат. 

„Ткт” в XI и XII клас по 1 час седмично БЕЛ, География и икономика и Безопасност на 

движението по пътищата, 1 час седмично Биологично животновъдство в XII клас. 

9. В XI клас часовете по УП по управление на МПС за придобиване на правоспособност от кат. 

„Ткт” се провеждат по график утвърден от директора, неразделна част от УУП. Предвиждат се 

20 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик и 1 6 часа общо за цялата 

група ученици. 

10. Учениците могат да придобият правоспособност „Твк” след успешно положени изпити по 

теория и практика по утвърдени програми след завършен XII клас съгласно Наредба 

12/22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа 

със земеделска и горска техника. 

11. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност 

от кат. „В” се провеждат по график утвърден от директора неразделна част от УУП по 1 час 

седмично в часпа СИП Предвиждат се 31 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на 

всеки ученик. Тези часове нямат задължителен характер. Учениците подават заявления до 

директора 2 седмици преди завършване на учебните занятия за XI клас. 

12. Всички групи за ЗИП, ЗИПП, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След обобщаване 

на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната база с оглед 

изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи се предлага на ПС за 

приемане и определяне на окончателния хорариум за учебната година. 

13. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен час 

по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и 

провеждане на спортни дейности и на открито. 

14. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 



 

 

15. УУП е разработен за учениците от IX клас приети през учебната 2017/2018 г. и е валиден 

за целия етап на обучение. 

16. Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната д 

паралелката, в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ .N2 1 

Директо•р: 

/инж. Румян 

ПГСС „ СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ” ГР. ЛУКОВИТ 
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ — 4 години 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ — дневна 
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ — завършено основно образование 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - втора 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИВЪДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ:621О8О МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2017/2018 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол N2 10/01.09.2017 г. 



 

 

Валиден за учебните: 2017/2018 г. — IX клас 
2018/2019 г. — Х клас 

2019/2020 г. -XI клас 

2020/2021 г. -XII клас 





2 

2 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2017 г. 

IX, Х, М и XII клас 

IX, Х клас 

XI клас 

ХП клас 

I срок — 18 

учебни седмици 

II срок — 18 учебни седмици 

II срок — 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена пракгика. 

II срок — 17 учебни седмици, от 

които 4 седмици за: 

 държавни зрелостни изпити; 

— държавни изпити за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация. 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на Образованието и науката график 

за учебна 2017/2018 година 

П. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ОБЛАСТ 
КЛАСОВЕ 

УЧЕБНА 2017018 ГОДИНА 
Брой УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ОБЗОР И НАСОКИ ЗА 

ДНЕВНА ПОДГОТОВКА XI КЛАС 

Всичко 

учебни часове 

 х  XII 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

БРО НА УЧЕБНИТЕ СЕДМИЦИ  

18 18 18 18 18 18 18 13  

 СЕДМИЧЕН БРОИ ЧАСОВЕ 

 2 з 4 5 6 7 8 9 10 

А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА ЗП 

         

1. БЪЛГ.ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА з з з з з з 2 2 386 



 

 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          

2.1. ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК 

Английски език 2 2 2 2 2 2 
  

216 

Немски език 2 2 2 2     144 

З. МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

Математика з з з з 2 2 2 2 350 

Инфо матика 2 2       72 

Информационни технологии         72 

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

         

История и цивилизация         216 

Геог афия и икономика         108 

Психология и логика         54 

Етика и право   2 1     54 

Филосо ия     1 1   36 

Свят и личност       2 2 62 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И 

ЕКОЛОГИЯ 
         

Биология и здравно 

образование 
2 2 

 
1 

    
108 

Физика и аст ономия         108 

Химия и опазване на околната 

с еда 
2 2  

1 
    

108 

7. Физическо възпитание и 

спо т 
2 2 2 2 2 2 2 2 278 

ВСИЧКО А: 
26 26 21 21 1 

2 
12 8 8 2434 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПО ГОТОВКА 

ЗП 

         

Б.1 Обща професионална подготовка          

I . Здравословни и безопасни 

словия нат д 
     

2 
  

36 

2. Икономика       з з 93 

Б.2 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 
         

1. Чужд език по п о есията         62 

2. Техническо че тане 2 2 2      108 



4 

4 

3. Трактори и автомобили   
2 2 з 2 

  
162 

4. Безопасност на движението      2   36 

 

по пътищата 
ПРОФЕСИОНАЛНА IBIIlBF— 
Б.З СПЕЦИФИЧНА 

ПОДГОТОВКА 
1. Технология на металите 2        36 

2. Техническа механика    2     36 

З. Елек  отехника     2    36 

4. Хидравлика       2  36 

5. Автоматизация        2 26 

6. Растениевъдство 2 2       72 

7. Животновъдство     2 2   72 

8. иагностикаи емонт         62 

9. Експлоатация на земеделска 

техника 
      

2 2 62 

10. Селскостопански машини   2 2 з 2   162 

11. Учебна практика  2 5 5 6 б 7 7  

11.1 Металооб аботване  2       36 

11.2 Тракто и и автомобили    2 2 2   162 

11.3 Селскостопански машини         162 

1 1.4 Експлоатация на 

земеделска техника 
      

2 2 62 

11.5 Диагностика и емонт         62 

11.6 Работа с машинноакторни 

аг егати 
    

2 2 З  
165 

12. ПРОИЗВОДСТВЕНА 
ПРАКТИКА 

    2 
седм.х 
30 уч. 
часа 

2 2 122 

ВСИЧКО: Б 6 6 11 11 16 16 20 20 1868 

          

В.ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕ 
МА 

ПОДГОТОВКА ЗИП 

    
4 4 4 4 268 



 

 

1.Бълга ски език и лите ат  а         31 

2.Експлоатация на земеделска 

техника 
      

1 1 31 

3.06щааг а на политика на ЕС         31 

4. Т актори и автомобили      1   36 

5.Селскостопански машини     1 1   36 

6.Управление на МПС кат. 

„Ткт” / индивидуално обучение 

20 часа на ученик УП 

управление 16 часа за 

подготовка за изпит/ 

         

7 .Безопасност на движението 

по пътищата 
        

67 

1.          

ВСИЧКО А +Б+В 32 32 32 32 32 32 32 32 4448 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (СИП) 
      1 1 31 

Управление на МПС кат , В“ 

индивид ално 06 чение / 
      1 1 31 

ВСИЧКО А +Б+В+ Г 32 32 32 32 32 32 33 33 4479 
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Ш. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX - XII клас дава възможност за: 

 полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 

 полагане на държавни изпити за придобиване 

втора степен на професионална квалификация;  

полагане на изпит за придобиване на правоспособност 

за водач на МПС 

2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след полагане на 

държавни изпити по: 

 теория на професията;  практика на професията. 

З. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация по 

проф. 621080 ”Монтьор на ССТ” , спец. 6210801 „Механизация на селското стопаство” се 

провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и 

науката със Заповед РД 09-70/04.01.2008 г. 

4. След успешно завършен XII клас учениците могат да положат държавни изпити за 

придобиване втора степен на професионална квалификация по професията Монтьор на 

селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство. 

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

правоспособност за водач на МПС кат. „Ткт”, а след успешно завършен XII клас учениците 

могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС кат.  и „твк” 

6. Организацията на държавните изпити за придобиване степен на професионална 

квалификация се определя съгласно Наредбата ХО/ 15.04.2003 г. за системата на 

оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката, а организацията на 

изпитите за правоспособност се съобразява с Наредба .N2 37 от 2002 г. за условията и реда 

за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и 

условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и Наредба 12 от 

22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа 

със земеделска и горска техника. 

7. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, 

а придобитата степен на професионална квалификация - със свидетелство за 

професионална квалификация ном. номер 3-54, а придобита правоспособност със 

свидетелство за правоспособност. 

8. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, се определя с чл. 52, ал.2 от Наредба N2 4/16.04.2003 г. за документите в 

системата на народната просвета. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 РД 09-551/ 14.05.2004 г, на министъра на Образованието и науката, който 

е съобразен със Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното 

образование и обучение, рамкова програма В — вариант В2 и Наредбата за 

държавното образователно изисюзане за придобиване на квалификация по 

професията. 

2. Настоящият УУП разпределя учебните предмети и часовете от ЗИП, ЗИПП и СИП за 

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

и възможностите на професионалната гимназия, които са насочени към 

усъвършенстване на знанията и придобиване на професионални компетенции 

З. Групите за изучаване на учебните предмети се сформират в съответствие с 

разпоредбите на Наредба 7/29.12.2()00 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. 

4. На база на настоящия УУП в началото на всяка учебна година / до 15.09/ директорът 

определя групите за ЗИП, ЗИПП и СИП 

5. Учебните часове предоставени за ЗИП в настоящия УУП са разпределени в XI клас по 

1 час седмично Физика и астрономия, Трактори и автомобили, ССМ и УП управление 

на МПС за придобиване на правоспособност кат. „Ткт”. В XII клас по 1 час седмично 

БЕЛ, География и икономика, Обща аграрна политика на ЕС и Безопасност на 

движението по пътищата. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС 

за придобиване на правоспособност от кат. „В” се провеждат по график утвърден от 

директора неразделна част от УУП по 1 час седмично в частта СИП Предвиждат се 31 

индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик. Тези часове нямат 

задължителен характер. 

6. Изучаваният първи чужд език продължава и като чужд език по професията. 

7. Групите за изучаване на чужд език се сформират съгласно изискванията на Наредба 

7/29.12.2000 г. и за определяне броя на паралелкине и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена на МОН. 

8. Производствена практика в XI клас — 2 седмици, след приключване на учебните 

занятия, производствена практика в XII клс — 62 часа годишно по 2 часа седмично се 

провежда в хода на учебните занятия по график, утвърден от директора неразделна част 

от настоящия УУП и в зависимост от конкретните условия и възможности за 
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организирането и. Учебната програма и графика се съгласуват с ръководителя на 

съответната стопанска организация, в която се провежда практическото обучение. 

9. В XI клас часовете по УП по управление на МПС за придобиване на правоспособност 

от кат. „Ткт” се провеждат по график утвърден от директора, неразделна част от УУП. 

Предвиждат се 20 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик и 

16 часа общо за цялата група ученици. 

10. Учениците могат да придобият правоспособност „Твк” след успешно положени изпити 

по теория и практика по утвърдени програми след завършен XII клас съгласно Наредба 

12/22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за 

работа със земеделска и горска техника. 

Всички групи за ЗИП, ЗИПП, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След 

обобщаване на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната 

база с оглед изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи се 

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

година. 

11. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен час 

по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране 

и провеждане на спортни дейности и на открито. 

12. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

13. УУП е разработен за учениците от IX клас приети през учебната 2017/2018 г. и е 

валиден за целия етап на обучение. 

14. Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната документация за 

паралелката, в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ N2 1 
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ПГСС „ СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ”ГР. ЛУКОВИТ 
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - среДно 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

 ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас  

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

  РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕ Н ПЛАН 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО   

НАПРАВЛЕНИЕ: код 345 АДМИНИСТРАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕСИЯ: код 345120 икономист 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 3451203 ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2016/2017 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол Уд 9/10.05.2016 г. 



 

 

Валиден за учебните: 2016/2017 г. — IX клас 

2017/2018 г. — Х клас 

2018/2019 г. — ХИ клас 

2019/2020 г. - ХП клас 

1 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2016 г. 

IX, Х, XI и XII клас I срок — 18 учебни седмици 

IX, Х клас 
II срок — 18 учебни 

седмици 

XI клас 

II срок — 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика. 

XII клас 

II срок — 17 учебни 

седмици, 

от които 4 седмици за: 

 държавни зрелостни изпити;  държавни изпити за придобиване на 

трета степен на професионална квалификация. 

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

учебна година график. 
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 П. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ 

 

Всичко 

учебни 

часове 

IX-XII 

клас 

Учебна 

2016/2017 

година 
х м XII 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

18 18 18 18 18 18 18 13 

 

 2. З 4 
5 

 
7 

8 
9 10 

 

 А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 

ПО ОТОВКА (3 

  

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

         

 
Български език и литература з з з з з з з з 417 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          

 
I чужд език Английски език 

з з 
4 4 

з з   
360 

 
II чужд език Руски език 2 2 2 2 

    
144 

з. 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

 
Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

 
Ин о матика 2 2 

      72 

 
Ин ормационни технологии 

1 1 1 1     
72 

4. 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

         

 
История и цивилизация 2 2 2 2 2 2 

  
216 

 
Гео афия и икономика 1 

2 
1 2 

    108 

 
Психология и логика 

2 1       54 

 
Етика и право 

  2 1     54 

 Философия     1 1   36 

 
Свят и личност 

      
2 2 62 



 

 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

         

 

Биология и здравно образование 2 2 1 1 

    

108 

 
Физика и ас ономия 2 

2  1     108 

 
Химия и опазване на околната среда 2 

2 1 1     
108 

6. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ          

 Физическо възпитание и спо т 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

 ВСИЧКО А: 
26 

26 
22 22 

13 13 9 9 
2475 

 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (3ПП)   

Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Обша икономическа тео ия   

1.1. Мик оикономика 2 2       72 

1.2. Мак оикономика   2 2     72 

2. Право   1 1 1 1   72 

З. 
Обща теория на счетоводната 

отчетност 2 2 

      

72 

4. Предп иемачество       1 1 
31 

5. Бизнес комуникации 2 2       72 

 Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Икономика на предп иятието   2   2    

2. Ма кетинг    1 1   36 

З. Счетоводство на предп иятието         144 

4. Статистика     1 1   36 

5. Финанси     2 2   72 

6. Чужд език по професията       З З 93 

 7. Мениджмънт       1 1 31 

 
Учебна п акгика: 

         

1. Икономика на п едп иятието   1 1     36 

2. Икономическа инфо матика       1 1 103 



 

 

з. Счетоводство на п едп иятието 
  2 2 1 1   

108 

 Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА 

  

 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ”ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“  

1. 

Икономика и организация на 

земеделското п едп иятие 

      
2 2 62 

2. Иновации и иновационна политика         93 

 Учебна п актика:         

1. П оектен мениджмънт       4 4 124 

 
Компютъ ен документооборот 

      
2 2 62 

з. Работа в ебно п едприятие 
    

4 4 
  

144 

4. 

Икономика и организация на 

земеделското п едп иятие 

       
1 31 

 
П оизводствена п актика 

    60 2 2 
122 

 всичко Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 1832 

 в. (3ИП)     з з з з 201 

1. Български език и литература     1 1 1 1 
67 

2. География и икономика         31 

3. Счетоводство на предприятието         31 

4. Икономика на предприятието     1 1   36 

5. Английски език     1 1   36 

 
ВСИЧКО А + Б + В: 32 32 32 32 32  32 32 32 4508 

 г. си 2 2   1 1 з 1 134 

1. Английски език 2 2       72 

2. 
Упраление на МПС кат. 

„В”/индивид ално 06 чение/ 
      

1 1 31 

з. Безопасност на движението по пътищата       2  
36 

4. Общо ст ойство на МПС       4 4 

 ВСИЧКО А +Б + В + Г: 34 34 32 32 33 33 35 33 4651 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX—XII клас дава възможност за: 



 

 

о придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно 

образование; о придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен 

на професионална квалификация. 

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII 

клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Икономист, 

специалност Земеделско стопанство 

З. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация 

по проф. Икономист, специалност Земеделско стопанство се провеждат по 

национална изпитна програма утвърдена със заповед РД 09379/09.03.2009 г, от 

министъра на образованието и науката. 

4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба N2 З от 2003 г. за 

системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

5. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална 

квалификация с ном. номер 3-54 

6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, е определено в чл. 52, ал. 2 от Наредба N2 4 от 2003 г. за документите за 

системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 РД 09-1345/15.09.2010 г. на министъра на Образованието и науката, съобразно 

Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план и Закона за професионалното образование и обучение, рамкова 

програма В — вариант В1 

2. Изучаваният първи чужд език продължава в XII клас като чужд език по професията. 

З. 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 (предприятието), в която се провежда практическото обучение. 

Производствената практика в XI клас се провежда след приключване на учебните занятия от 

01.07. 2016 г. до 14.07.2016 г. вкл. 

4. Учебните часове в задължителната професионална подготовка - учебна практика по 

учебен предмет „Работа в учебно предприятие”, са предназначени за развитие на 

предприемачески умения и личностни качества в областта на изучаваната професия чрез 

работа в учебно-тренировъчна фирма/учебна компания и др. по избор, основан на заявеното 

желание на учениците и съобразно възможностите на училището. Изборът е в съответствие с 

Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

Икономист. 

5. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни 

предмети от общообразователната и професионалната подготовка в съответствие с 

интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището. 

6. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание 

на учениците за изучаване на един или два учебни предмета. 

7. В XII клас часовете по Общо устройство на МПС се изучават първите 4 седмици по 

един час седмично на първи учебен срок. 



 

 

8. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС за придобиване на 
правоспособност от кат. „В” се провеждат по график утвърден от директора неразделна част 
от УУП по 1 час седмично в частта СИП Предвиждат се 31 индивидуални часа за кормилна 
практика кат. „В” на всеки ученик. Тези часове нямат задължителен характер. Учениците 
подават заявления до директора 2 седмици преди завършване на учебните занятия за XI клас. 

9. Всички групи за ЗИП, ЗИПП, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След 

обобщаване на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната база с 

оглед изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи се предлага на 

ПС за приемане и определяне на окончателния хорариум за учебната година. 

10. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен 

час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и 

провеждане на спортни дейности и на открито. 

11. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното 

разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

12. Училищният учебен план се отнася за ученици, приети за учебната 2016/2017 г. 13. 

Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната документация за 

паралелката, в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ N9 1 

ДИРЕКТОР:  
  



 

 

6 

пгсс „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ”ГР. 

ЛУКОВИТ 
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 годшш 

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 
 РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И животновъдство 

 ПРОФЕСИЯ: 621140 АГРОЕКОЛОГ 

 СПЕЦИАЛНОСТ: 6211401 АГРОЕКОЛОГИЯ 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2016/2017 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол .N2 9/10.05.2016 г. 

Валиден за учебните: 2016/2017 г. - IX клас 

2017/2018 г.— Х клас 

2018/2019 г. - М клас 



 

 

2019/2020 г. - XII клас 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2016 г. 

IX, Х, XI и XII клас 

IX, Х клас 

XI клас 

XII клас 

I срок — 18 

учебни седмици 

II срок — 18 учебни седмици 

II срок — 20 учебни седмици, от 

които 2 седмици за производствена 

практика.  

II срок — 17 учебни седмици, 

от които 4 седмици за: 

— държавни зрелостни изпити; 

— държавни изпити за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация. 

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

учебна година график. 

П. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

  КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

К ЛАСОВЕ 

Всичко 

учебни 

часове 

 х 
 XII 

Брой УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 

18 18 18 18  18  18  18 13 

СЕДМИЧЕН БРОИ НА 

ЧАСОВЕТЕ 

  2 з 

4 5 6 7 

8 9 

  

  А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (3П)  

1.  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА          

  Бълга ски език и лите ату а з з з з З з З З 417 

2.  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          



 

 

  I жд език Английски език З з 4 4 З З   360 

  II чужд език Руски език 2 2 2 2     144 

з. 
 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

  Математика 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

  Ин орматика 2 2       72 

  Информационни технологии 1 1 1 1     72 

4. 

 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

РЕЛИГИЯ 

         

  Исто ия и цивилизация 2 2 2 2 2 2   216 

  Геогра ия и икономика 1 2 1 2     108 

  Психология и логика 2 1       54 

  Етика и п аво   2 1     54 

  Филосо ия     1 1   36 

  Свят и личност       2 2 62 

5.  ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ          

  Биология и з авно образование 2 2 1 1     108 

  Физика и астрономия 2 2 1 1     108 

  Химия и опазване на околната с еда 2 2 1 1     108 

6.  ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ          

  Физическо възпитание и спорт 2 2 2 2 2 2 2 2 278 

  ВСИЧКО А:  26 26 22 22 13 13 9 9 2475 

1    4 5 6 7 8 9 10 11 

 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (3ПП)  

  Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  

1.  Здравословни и безопасни условия 

на труд 

     

2 

   

36 

2.  Икономика   1 2      54 

З.  
Предп иемачество 

    2 1    54 

  Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  



 

 

1.  Чужд език по п о есията       3   93 

2. 
 Безопасност на движението по 

пътищата 

    

2 

    

36 

З.  Техническо чертане 2         36 

4. Т акто и и автомобили   2      36 

5. Учебна актика по:          

5.1. Т актори и автомобили    2     36 

 Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Почвознание 2 2       72 

2. Основи на екологията 2 2       72 

З. Животновъдство   2 1     54 

4. Растениевъдство   2 1     
54 

5. Селскостопанска техника     2 2   
72 

6.  оекология   1 2 2 1   
108 

7. Биологично животновъдство     1 2   
54 

8. Биологично астениевъдство     2 2   72 

9. Устойчиво уп авление на земите       2  36 

10. Ми  обиология       1 2 44 

11. 

Аналитична химия и инст 

ументални методи за анализ 

      

2 2 62 

12. Екологично законодателство       З З 93 

 Екологичен монито инг       2  
75 

 Учебна п актика по:          

14.1. Почвознание  2       
36 

14.2. Животновъдство   2      
36 

14.3. Растениевъдство    2     
36 

14.4. Селскостопанска техника     2 2   
72 

14.5. Биологично животновъдство      2   
36 

14.6. Биологично астениевъдство     
1 

2   
54 

14.7. оекология     2    
36 

14.8. Екологичен мониторинг          



 

 

  

14.9. 

Работа с машинно-тракторни 

агрегати 

      

2 2 62 

 Производствена  актика     60 62 
122 

 ВСИЧКО Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 
1832 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА ЗИП) 

    

з З З З 201 

1 Български език и лите атура     1 1 1 1 
67 

2 География и икономика       1  
31 

З 

Управление на МПС кат. „Ткт” 

/индивидуално обучение 20 часа 

за ученик УП управление 16 часа 

за подготовка за изпит/ 

         

4 Биологично астениевъдство     1 1   
36 

5 Биологично животновъдство       1 1 31 

 ВСИЧКО А + Б + В: 32 32 32 32 32 32 32 32 
4508 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (СИП 

      

2 2 62 

1. Безопасност на движението по 

пътищата 

      

1 1 31 

2. Управление на МПС кат. „В” /индиви 

ално обучение / 

      

1 1 31 

ВСИЧКО А+Б+В +Г 32 32 32 32 32 32  
34 4570 



 

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX—XII клас дава възможност за: 

о придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; 

о придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална 

квалификация; 

о придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за упражняването на 

професията. 

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и 

положени държавни изпити по теория и по практика на професията Агроеколог, специалност 

Агроекология. 

З. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по проф. 

621140 ”Агроеколог”, спец. 6211401 Агроекология” се провеждат по национална изпитна програма 

утвърдена със заповед РД 09 .от министъра на образованието и науката. 4. След успешно завършен 

XII клас учениците могат да положат Държавни изпити за придобиване III степен на професионална 

квалификация по проф. ”Агроеколог”, „Агроекология” 

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

правоспособност за управление на МПС категория Ткт и категория В, а след успешно завършен 

XII клас учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за управление на 

МПС категория Твк. 

6. Организация и оценяване на Държавните изпити за придобиване степен на професионална 

квалификация при завършване на проесионално образование и обучение се определя съгласно 

на Наредба З / 15.04.2003 г. за системата на оценяване а организацията на изпитите за 

правоспособност се съобразява с Наредба 37/2002 г. за условията и реда за обучение на 

кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за 

издаване на разрешение за тяхното обучение и Наредба 12/22.04.2009 г. за условията е реда за 

придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. 

7. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование а 

придобитата степен на професионална квалификация със свидетелство за професионална 

квалификация, а придобитата правоспособност със свидетелство за правоспособност. 

8. Съдържанието на документите удостоверяващи завършено професионално образование са 

определени в чл. 52, ал.2 от Наредба 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната 

просвета. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със Заповед N2 

РД 09-1003/19.07.20012 г. на министъра на Образованието и науката, който е съобразен със 

Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния 

минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова 

програма В. Наредбата за ДОИ за придобиване на квалификация по професията 

2. Групите за изучаване на учебните предмети се сформират в съответствие с разпоредбитена 

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. 

З. На база на настоящия УУП в началото на всяка учебна година / до 15.09/ директорът определя 

групите за ЗИП, ЗИПП и СИП 

4. Първи и втори чужд език се избират от ученика с писмено заявление до директора при записване 

в гимназията 

5. Изучаваният първи чужд език- английски език продължава и като чужд език по професията. 

6. Групите за изучаване на чужд език се сформират съгласно изискванията на Наредба 7/29.12.2000 

г. и за определяне броя на паралелкине и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 

и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на мон. 

7. Производствена практика в XI клас — 2 седмици, след приключвзне на учебните занятия, 

производствена практика в XII клс — 62 часа годишно по 2 часа седмично се провежда в хода 

на учебните занятия по график, утвърден от директора неразделна част от настоящия УУП и в 

зависимост от конкретните условия и възможности за организирането и. Учебната програма и 

графика се съгласуват с ръководителя на съответната стопанска организация, в която се 

провежда практическото обучение. 

8. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка се разпределят в УУП за 

осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от общообразователната подготовка 

в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на 

училището както следва за настоящия УУП: XI клас по 1 час седмично биологино 

растениевъдство и УП управление на МПС за придобиване на правоспособност кат. „Ткт” в XI 

и XII клас по 1 час седмично БЕЛ, География и икономика и Безопасност на движението по 

пътищата, 1 час седмично Биологично животновъдство в XII клас. 

9. В XI клас часовете по УП по управление на МПС за придобиване на правоспособност от кат. 

„Ткт” се провеждат по график утвърден от директора, неразделна част от УУП. Предвиждат се 

20 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик и 1 6 часа общо за цялата 

група ученици. 

10. Учениците могат да придобият правоспособност „Твк” след успешно положени изпити по 

теория и практика по утвърдени програми след завършен XII клас съгласно Наредба 

12/22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа 

със земеделска и горска техника. 

11. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС за придобиване на правоспособност 

от кат. „В” се провеждат по график утвърден от директора неразделна част от УУП по 1 час 

седмично в частта СИП Предвиждат се 31 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на 

всеки ученик. Тези часове нямат задължителен характер. Учениците подават заявления до 

директора 2 седмици преди завършване на учебните занятия за XI клас. 

12. Всички групи за ЗИП, ЗИПП, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След обобщаване 

на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната база с оглед 

изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи се предлага на ПС за 

приемане и определяне на окончателния хорариум за учебната година. 

13. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен час 

по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и 

провеждане на спортни дейности и на открито. 

14. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 



 

 

15. УУП е разработен за учениците от IX клас приети през учебната 2016/2017 г. и е валиден 

за целия етап на обучение. 

16. Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната документация за паралелката, 

в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ N2 1 

Директор:  

/инж. Румяна Уоргиевб/  

ПГСС „ СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ“ гр. ЛУКОВИТ 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 ГОДИНИ 

 
 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

 
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЈША КВАЛИФИКАЦИЯ - втора 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 621 РАСТЕНИВЬДСТВО И животновъдство 

ПРОФЕСИЯ:621О8О МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛНОСТ: 6210801 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 



 

 

По учебния план се обучават учениците от IX клас за учебната 2016/2017 г. 

УУП е приет на заседание на ПС с Протокол 9/10.05.2016 г. 

Валиден за учебните: 2016/2017 г. — IX клас 

2017/2018 г.— Х клас 

2018/2019 г.— XI клас 

2019/2020 г.— XII клас 





2 

 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2016 г. 

IX, Х, XI и XII клас I срок — 18 учебни седмици 

IX, Х клас II срок — 18 учебни седмици 

XI клас 

II срок — 20 учебни седмици, 

от които 2 седмици за 

производствена практика. 

XII клас II срок — 17 учебни седмици, 

от които 4 седмици за: 

— държавни зрелостни изпити; 

— държавни изпити за придобиване на трета 

степен на професионална квалификация. 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за 

конкретната учебна година график. 

2 



 

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ОБЛАСТ 
КЛАСОВЕ 

УТ-ЕБНА2О16ПО17 ГОДИНА 
БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ОБЗОР И НАСОКИ ЗА 

ПОДГОТОВКА XI КЛАС 

Всичко 

учебни часове 

 х  хп 

ПРЕДМЕТИ 

БРО НА УЧЕБЮПЕ СЕДМИЦИ  

18 18 18 18 18 18 18 в  

 СЕДМИЧЕН БРО ЧАСОВЕ 

 2 з 4 5 6 7 8 9  

А.ЗАДЬЛЖИТЕЛНА 

ПО ОТОВКА З 
         

1. БЪЛГ.ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА 

З З З З З з 2 2 386 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ          

2.1. гљрви 

ЧУЖДЕЗИКАнглийски Език 2 2 2 2 2 2 
  

216 

2.2. ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ски 

език 
         

З. МАТЕМАТШСА,ИНФОРМАПЖА И 
ИНФОР ОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

         

Математика 3 З З з 2 2 2 2 350 
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Ин о матика 2 2       72 

Ин о мационни технологии         72 

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 
ГР НСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

         

Исто ия и цивилизация   2 2 2 2   216 

Гео а ия и икономика         108 

Психология и логика 2        54 

Етика и право   2 1     54 

Филосо ия     1 1   36 

Свят и личност       2 2 62 

5. ПРИРОДНИ НАУКИ И 

ЕКОЛОГИЯ 
         

Биология и здравно 

06 азование 
2 2 1 

     
108 

Физика и ас  ономия         108 

Химия и опазване на околната 

с еда 
        

108 

7. Физическо възпитание и 

спо т 
2 2 2 2 2 2 2 2 278 

ВСИЧКО А: 
26 26 21 21 

1 

2 
12 8 8 2434 

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

ПРОФЕСИОНАЈША ПО ОТОВКА 

З 

         

Б.1 Обща професионална 

подготовка 
         

1. Здравословни и безопасни 

словия на уд 
     

2 
  

36 

2. Икономика       з з 93 

Б.2 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПО 

ОТОВКА 
         

1.Ч д език поп о есията       2 2 62 

2.Техническо че тане 2 2 2      108 

3.Трактори и автомобили   
2 2 з 2 

  
162 

з 

4. Безопасност на движението 

по пътищата 
     

2 
  

36 

Б.З СПЕЦИФИЧНА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 
         



 

 

ПОДГОТОВКА 

1. Технология на металите 2        36 

2. Техническа механика    2     36 

З. Еле  отехника     2    36 

4. Хид авлика       2  36 

5. Автоматизация        2 26 

6. Растениевъдство         72 

7. Животновъдство     2 2   72 

8. Диагностика и емонт         62 

9. Експлоатация на земеделска 

техника 
        

62 

10. Селскостопански машини   2 2 з 2   162 

11. Учебна п ктика    5 6 6 7 7 649 

11.1 Металооб аботване  2       36 

11.2 Т акто и и автомобили    2 2 2   162 

11 .З Селскостопански машини   2 з 2 2   162 

11.4 Експлоатация на 

земеделска техника 
      

2 2 62 

11.5 Диагностика и емонт         62 

11.6 Работа с 

машинноакторни егати 
    

2 2 З 
 

165 

12. ПРОИЗВОДСТВЕНА 

ПРАКТИКА 
    2 

седм.х 

30 уч. 

часа 

2 2 122 

ВСИЧКО: Б 6 б 11 11 16 16 20 20 1868 

          

В.ЗАДЬЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕ 

ПО ОТОВКА З 

    
4 4 4 4 268 

1 .Бълга ски език и лите а  а         31 

2. Физика и ас ономия     1 1   36 

З.Гео а ия и икономика       1 1 31 

4.06щааг а на политика на ЕС        1 31 
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5. Т акто и и автомобили     1 1   36 

6.Селскостопански машини     1 1   36 

7. Управление на N'111C кат. 

„Ткт” / индивидуално обучение 

20 часа на ученик УП 

управление 16 часа за 

подготовка за изпит/ 

    

1 1 

  

36 

8.Безопасност на движението 

по пътищата 
      

1 
 

31 

1.          

ВСИЧКО А +Б+В 32 32 32 32 32 32 32 32 4448 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА С 
      1 1 31 

Управление на МПС кат.  / 

индив алнооб ение / 
      

1 
 

31 

ВСИЧКО А +Б+В+ Г 32 32 32 32 32 32 33 33 4479 

4 
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Ш. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пълният курс на обучение за IX - XII клас дава възможност за: 

 полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;  

полагане на държавни изпити за придобиване втора степен на професионална 

квалификация;  полагане на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС 

2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след полагане на 

държавни изпити по:  теория на професията;  практика на професията. 

З. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация по 

проф. 621080 ”Монтьор на ССТ” , спец. 6210801 „Механизация на селското стопаство” се 

провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и 

науката със Заповед N2 РД 09-70/04.01.2008 г. 

4. След успешно завършен XII клас учениците могат да положат държавни изпити за 
придобиване втора степен на професионална квалификация по професията Монтьор на 
селскостопанска техника, специалност Механизация на селското стопанство. 

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

правоспособност за водач на МПС кат. „Ткг”, а след успешно завършен XII клас 

учениците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС кат. 

„В” и „Твк” 

б. Организацията на държавните изпити за придобиване степен на професионална 

квалификация се определя съгласно Наредбата N23/15.04.2003 г. за системата на 

оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката, а организацията на 

изпитите за правоспособност се съобразява с Наредба N2 37 от 2002 г. за условията и реда 

за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и 

условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и Наредба 12 от 

22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа 

със земеделска и горска техника. 

7. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, 

а придобитата степен на професионална квалификация - със свидетелство за 

професионална квалификация ном. номер 3-54, а придобита правоспособност — със 

свидетелство за правоспособност. 

8. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, се определя с чл. 52, ал.2 от Наредба N2 4/16.04.2003 г. за документите в 

системата на народната просвета. 

IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план /УУП/ е разработен съгласно Учебен план утвърден със 

Заповед N2 РД 09-551/14.05.2004 г, на министъра на Образованието и науката, който 

е съобразен със Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното 
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образование и обучение, рамкова програма В — вариант В2 и Наредбата за 

държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по 

професията. 

2. Настоящият УУП разпределя учебните предмети и часовете от ЗИП, ЗИПП и СИП за 

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

и възможностите на професионалната гимназия, които са насочени към 

усъвършенстване на знанията и придобиване на професионални компетенции 

З. 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. 

4. На база на настоящия УУП в началото на всяка учебна година / до 15.09/ директорът 

определя групите за ЗИП, ЗИПП и СИП 

5. Учебните часове предоставени за ЗИП в настоящия УУП са разпределени в XI клас по 

I час седмично Физика и астрономия, Трактори и автомобили, ССМ и УП управление 

на МПС за придобиване на правоспособност кат. „Ткт”. В XII клас по 1 час седмично 

БЕЛ, География и икономика, Обща аграрна политика на ЕС и Безопасност на 

движението по пътищата. В XII клас часовете по учебна практика управление на МПС 

за придобиване на правоспособност от кат. „В” се провеждат по график утвърден от 

директора неразделна част от УУП по 1 час седмично в частта СИП Предвиждат се 31 

индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик. Тези часове нямат 

задължителен характер. 

6. Изучаваният първи чужд език продължава и като чужд език по професията. 

7. Групите за изучаване на чужд език се сформират съгласно изискванията на Наредба 

7/29.12.2000 г. и за определяне броя на паралелкине и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена на МОН. 

8. Производствена практика в XI клас — 2 седмици, след приключване на учебните 

занятия, производствена практика в XII клс — 62 часа годишно по 2 часа седмично се 

провежда в хода на учебните занятия по график, утвърден от директора неразделна 

част от настоящия УУП и в зависимост от конкретните условия и възможности за 

организирането и. Учебната програма и графика се съгласуват с ръководителя на 

съответната стопанска организация, в която се провежда практическото обучение. 

9. В XI клас часовете по УП по управление на МПС за придобиване на правоспособност 

от кат. „Ткт” се провеждат по график утвърден от директора, неразделна част от УУП. 
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Предвиждат се 20 индивидуални часа за кормилна практика кат. „В” на всеки ученик 

и 16 часа общо за цялата група ученици. 

10. Учениците могат да придобият правоспособност „Твк” след успешно положени изпити 

по теория и практика по утвърдени програми след завършен XII клас съгласно Наредба 

12/22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за 

работа със земеделска и горска техника. 

Всички групи за ЗИП, ЗИГШ, СИП се утвърждават със Заповед на директора. След 

6 

обобщаване на информацията предоставена от учениците и съобразно нормативната 

база с оглед изпълнението на делегирания бюджет систематизирани списък с групи 

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

година. 

11. Съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица включва по един учебен час 

по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране 

и провеждане на спортни дейности и на открито. 

12. На основание чл. 94, ал.2 от ППЗНП часа на класа се включва в седмичното 

разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. 

13. УУП е разработен за учениците от IX клас приети през учебната 2016/2017 г. и 

е валиден за целия етап на обучение. 

14. Екземпляр, заверено копие от УУП се съхранява в задължителната документация за 

паралелката, в училищния архив към СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ N2 1 

ДИРЕК  
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