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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2022/2023 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА СРЕДНАТА 

СТЕПЕН 

СПЕЦИАЛНОСТ  5220101    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ - ВАРИАНТ В6 - трета 

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

език – дневна форма на обучение 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

I гимназиален етап 

Класове Общо 

                                                          VІІІ                                                            

 Първи учебен срок Втори учебен срок 

Учебни седмици 
18 18 36 

1 
2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове  

I. Общообразователна подготовка  

1. Български език и литература 
4 4 144 

2. Чужд език – Английски език 
4 4 144 

3. Математика  
3 3 108 

4. Информационни технологии 
1 1 36 

5. История и цивилизации 
2 2 72 

6. География и икономика 
1 1 36 

7. Философия 
1 1 36 

8. Биология и здравно образование 
2 1 54 

9. Физика и астрономия 
1 2 54 

10. 

Химия и опазване на околната 

среда 
1 1 36 

11. Физическо възпитание и спорт 
2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 
1 1 36 

  Общо за раздел А  
 828 

 

 



  

СПЕЦИАЛНОСТ  5220101    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ - ВАРИАНТ В6 - 

трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване   на 

чужд език – дневна форма на обучение 

  

Учебни 

предмети/модули 

за професионална 

подготовка 

I гимназиален етап 

                                                        Класове Общо 

                                                          VІІІ 

Първи учебен срок Втори учебен срок  

  Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова 

професионална 

подготовка  

 

  36 

1. Теория на 

професията 

 

   

1.3. Техническа 

механика 1 0 18 

1.4. Материалознание 
0 1 18 

V. Разширена 

професионална 

подготовка  

 

 288 

1. Основи на 

електротехниката 

2 2 72 

2. Електрически 

измервания 

2 2 72 

3. Електрически 

машини и 

апарати 2 2 72 

4. Учебна практика-

Електрически 

машини и 

апарати 2 2 72 

  Общо за раздел Б 

 

 324 

  Общо за раздел 

А+ раздел Б 

 

 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове   

VII. Допълнителна 

подготовка 

 

 144 

  Общо за раздел 

 

 

1296 

 

А + раздел Б + 

раздел В 

 
Часове  

извънучебен план 
   

 

Час на класа 

(Безопасност на 

движението) 

1 1 36 

 

Допълнителен час 

по Физическо 

възпитание и 

1 1 36 



  

спорт 

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията “Електротехник“, специалност 

„Електрически машини и апарати”. 

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за 

завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалността „Електрически машини и апарати“ от професията 

„Електромонтьор“.  

3.5. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.6. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство 

за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата  на предучилищното и училищното образование  (обн., ДВ, бр. 66 от 

23.08.2016 г.). 



  

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

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

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. 

за учебния план, рамкова програма В – вариант В6 и Държавния образователен стандарт 

(ДОС)  за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“. 

4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията. 

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

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  

4.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на 

правоспособност.  

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация 

по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с 

интересите на учениците и възможностите на училището. 

4.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището 

4.7. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

4.8. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището 

може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.9. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. Училищен 

учебен план ал.(5) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна 

седмица за всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е 

извън часовете, определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2. През учебната 

2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  е както следва : 



  

- модул „Волейбол”. 

4.10.  На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. Училищен 

учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни 

планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка 

с Наредба за допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  

се извършва по график утвърден от Директора. 

4.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. Училищен 

учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците 

от паралелката. 

 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №   13/01.09.2022 г. и 

е в сила  за учениците обучаващи се в VIII А клас по Училищен учебен план по   

            СПЕЦИАЛНОСТ :код 5220101 „Електрически машини и апарати ” 

 

            ПРОФЕСИЯ: код 522010 „Електротехник” 

 

               ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 522 „Електротехника и енергетика”,  

               Утвърден със Заповед  №  РД 09 – 4306/30.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, 

чл.13 от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл.16 ал.4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-949 

/27.11.2003г. и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, 

ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

3.1. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  

е както следва : 

- модул „Волейбол”  

 

      4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 15/07.09.2021 г. 

      и утвърден със Заповед № РД-06- 688 /08.09.2021 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 



  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

 

 

 

УТВЪРДИЛ : 

Инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на ПГСС с. Белозем 

 
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ  -  завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ         - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -     дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ –            завършен ХІІ клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА (НКР) – 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В6 

 

У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – VIII Б КЛАС 

 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Утвърден със Заповед  №  РД 09 – 4306/30.08.2017 г. 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : 

код 5220101 „Електрически машини и апарати ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

код 522010 „Електротехник” 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 522 „Електротехника и енергетика” 

 

 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 07.09.2021 

г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 

 

 



  

II. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА СРЕДНАТА 

СТЕПЕН 

СПЕЦИАЛНОСТ  5220101    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ - ВАРИАНТ В6 - 

трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване   на 

чужд език – дневна форма на обучение 
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

I гимназиален етап 

Класове Общо 

                                                          VІІІ                                                            

 Първи учебен срок Втори учебен срок 

Учебни седмици 
18 18 36 

1 
2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове  

I. Общообразователна подготовка  

1. Български език и литература 
4 4 144 

2. Чужд език – Английски език 
4 4 144 

3. Математика  
3 3 108 

4. Информационни технологии 
1 1 36 

5. История и цивилизации 
2 2 72 

6. География и икономика 
1 1 36 

7. Философия 
1 1 36 

8. Биология и здравно образование 
2 1 54 

9. Физика и астрономия 
1 2 54 

10. 

Химия и опазване на околната 

среда 
1 1 36 

11. Физическо възпитание и спорт 
2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 
1 1 36 

  Общо за раздел А  
 828 

 

 



  

СПЕЦИАЛНОСТ  5220101    ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ - ВАРИАНТ В6 - 

трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване   

на чужд език – дневна форма на обучение 

  

Учебни 

предмети/модули 

за професионална 

подготовка 

I гимназиален етап 

                                                        Класове Общо 

                                                          VІІІ 

Първи учебен срок Втори учебен срок  

  Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова 

професионална 

подготовка  

 

  36 

1. Теория на 

професията 

 

   

1.3. Техническа 

механика 1 0 18 

1.4. Материалознание 
0 1 18 

V. Разширена 

професионална 

подготовка  

 

 288 

1. Основи на 

електротехниката 

2 2 72 

2. Електрически 

измервания 

2 2 72 

3. Електрически 

машини и 

апарати 2 2 72 

4. Учебна практика-

Електрически 

машини и 

апарати 2 2 72 

  Общо за раздел Б 

 

 324 

  Общо за раздел 

А+ раздел Б 

 

 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове   

VII. Допълнителна 

подготовка 

 

 144 

  Общо за раздел 

 

 

1296 

 

А + раздел Б + 

раздел В 

 
Часове  

извънучебен план 
   

 

Час на класа 

(Безопасност на 

движението) 

1 1 36 

 

Допълнителен час 

по Физическо 

възпитание и 

1 1 36 



  

спорт 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.7. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията “Електротехник“, специалност 

„Електрически машини и апарати”. 

3.8. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.9. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили 

успешно някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за 

завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

3.10. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият 

втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по 

теория и практика по специалността „Електрически машини и апарати“ от професията 

„Електромонтьор“.  

3.11. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.12. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата  на предучилищното и училищното образование  (обн., ДВ, бр. 66 от 

23.08.2016 г.). 



  

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.12. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. 

за учебния план, рамкова програма В – вариант В6 и Държавния образователен стандарт 

(ДОС)  за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“. 

4.13. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията. 

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

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  

4.15. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на 

правоспособност.  

4.16. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация 

по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с 

интересите на учениците и възможностите на училището. 

4.17. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището 

4.18. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

4.19. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището 

може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.20. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. Училищен 

учебен план ал.(5) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна 

седмица за всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е 



  

извън часовете, определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2. През учебната 

2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  е както следва : 

- модул „Футбол“. 

4.21.  На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. Училищен 

учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни 

планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка 

с Наредба за допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  

се извършва по график утвърден от Директора. 

4.22. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. Училищен 

учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците 

от паралелката. 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №  13/01.09.2022 г. и 

е в сила  за учениците обучаващи се в VIII Б клас по Училищен учебен план по   

            СПЕЦИАЛНОСТ :код 5220101 „Електрически машини и апарати ” 

 

            ПРОФЕСИЯ: код 522010 „Електротехник” 

 

               ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 522 „Електротехника и енергетика”,  

               Утвърден със Заповед  №  РД 09 – 4306/30.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, 

чл.13 от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл.16 ал.4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-949 

/27.11.2003г. и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, 

ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

3.1. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  

е както следва : 

- модул „Футбол“. 

 

      4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г. 

      и утвърден със Заповед № РД-06- 625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 



  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на  

ПГСС – с. Белозем 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

          ВХОДЯШО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

          РАНИЩЕ-завършено основно образование 

 

          СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -  5 години                                                   

          ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  -  дневна 

          ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -  клас 

           ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

           РАВНИЩЕ  -  завършен XII клас 

           РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В6 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

за учебната 2022/2023 година 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : 

код 5220101 „Електрически машини и апарати ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

код 522010 „Електротехник” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 522 „Електротехника и енергетика” 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - IX А клас  

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 07.09.2021 

г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 

 



  

III. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

 

№ Учебни предмети 

Първи гимназиален етап IX а клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 108 

2 Чужд език – Английски език 2 2 72 

3 Чужд език – Руски език 2 2 72 

4 Математика 3 3 108 

5 Информационни технологии 1 1 36 

6 История и цивилизации 2 2 72 

7 География и икономика 1 1 36 

8 Философия 1 1 36 

9 Биология и здравно образование 1 1 36 

10 Физика и астрономия  1 1 36 

11 Химия и опазване на околната среда 1 2 54 

12 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 
Здравословни и безопасни условия на 

труда 
1 0 18 

 Общо от раздел А   756 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 



  

 ІІІ. Отраслова професионална подготовка 

1 Електротехника 1 1 36 

2 Обработка на материали 1 1 36 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 
Механизирани селскостопански машини – 

електрически елементи и системи 
3 3 108 

2 
Механизация – селскостопанска 

енергетика 
2 2 72 

3 

Учебна практика – механизирани 

селскостопански машини – електрически 

елементи и системи 

2 2 72 

4 
Учебна практика – Електрически 

измервания 
2 2 72 

 Общо за раздел Б   396 

 
Часове  извънучебен план 

   

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по подемно - 

транспортна техника“. 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 

3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  

3.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване 

на правоспособност.  

3.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на 

квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в 

съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

    3.7. Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на товароподемни 

кранове и подвижни работни площадки или за работа с електрокари и мотокари в 

предприятията, се провежда в зависимост от желанията на учениците и възможностите 

на училището. Всеки ученик преминава определения брой учебни часове за практическо 

обучение по управление за всеки вид машина (Технология на работа), по която се 

придобива правоспособност, при спазване на нормативните документи. 

    3.8. Учебната практика по управление на моторно превозно средство (МПС) се организира и      

провежда индивидуално за всеки ученик. Обучението може да започне и в ХI клас при     

спазване на нормативните изисквания за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от категория В и категория С. 

3.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

3.10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка,   може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 



  

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

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка с Наредба за 

допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  се извършва по 

график утвърден от Директора. 

3.12. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от часове 

в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците от 

паралелката. 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №  13  /01.09.2022 г. и 

е в сила  за учениците обучаващи се в IX А Зклас по Училищен учебен план по професия  

525050 Техник по подемно-транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна 

техника,  монтирана на пътна превозни средства – Утвърден със Заповед  на МОН №  РД 09 –

5140/08.09.2017 г. 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, 

чл.13 от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл. 16 ал. 4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-

949/27.11.2003г. и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, ал. 

1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

3.1. През учебната 2021/2022 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  

е както следва : 

- модул „Футбол”. 

   4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г. 

  и утвърден със Заповед № РД-06-625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 
 

 

 



  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на  

ПГСС – с. Белозем                                               

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАНИЩЕ - завършено основно образование 

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА – клас 

 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ - завършен XII клас 

 

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В6 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

за учебната 2022/2023 година 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ 

НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : 

код 5220101 „Електрически машини и апарати ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

код 522010 „Електротехник” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

код 522 „Електротехника и енергетика” 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - IX Б клас 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 07.09.2021 

г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 

 

IV. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 



  

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

 

№ Учебни предмети 

Първи гимназиален етап IX а клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 108 

2 Чужд език – Английски език 2 2 72 

3 Чужд език – Руски език 2 2 72 

4 Математика 3 3 108 

5 Информационни технологии 1 1 36 

6 История и цивилизации 2 2 72 

7 География и икономика 1 1 36 

8 Философия 1 1 36 

9 Биология и здравно образование 1 1 36 

10 Физика и астрономия  1 1 36 

11 Химия и опазване на околната среда 1 2 54 

12 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 
Здравословни и безопасни условия на 

труда 
1 0 18 

 Общо от раздел А   756 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 



  

 ІІІ. Отраслова професионална подготовка 

1 Електротехника 1 1 36 

2 Обработка на материали 1 1 36 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 
Механизирани селскостопански машини – 

електрически елементи и системи 
3 3 108 

2 
Механизация – селскостопанска 

енергетика 
2 2 72 

3 

Учебна практика – механизирани 

селскостопански машини – електрически 

елементи и системи 

2 2 72 

4 
Учебна практика – Електрически 

измервания 
2 2 72 

 Общо за раздел Б   396 

 
Часове  извънучебен план 

   

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по подемно - 

транспортна техника“. 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 

3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  

3.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване 

на правоспособност.  

3.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на 

квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в 

съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

    3.7. Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на товароподемни 

кранове и подвижни работни площадки или за работа с електрокари и мотокари в 

предприятията, се провежда в зависимост от желанията на учениците и възможностите 

на училището. Всеки ученик преминава определения брой учебни часове за практическо 

обучение по управление за всеки вид машина (Технология на работа), по която се 

придобива правоспособност, при спазване на нормативните документи. 

    3.8. Учебната практика по управление на моторно превозно средство (МПС) се организира и      

провежда индивидуално за всеки ученик. Обучението може да започне и в ХI клас при     

спазване на нормативните изисквания за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от категория В и категория С. 

3.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

3.10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка,   може 

да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището 

може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в 

рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се 



  

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

на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във 

връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на 

класа  се извършва по график утвърден от Директора. 

3.12.На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от 

часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците 

от паралелката. 

 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №    13/01.09.2022 г. и е в 

сила  за учениците обучаващи се в IX Б клас по Училищен учебен план по  професия  525050 

Техник по подемно-транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна техника,  

монтирана на пътна превозни средства – Утвърден със Заповед  на МОН №  РД 09 –

5140/08.09.2017 г. 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, чл.13 

от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл.16 ал.4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-949 /27.11.2003г. 

и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

3.1. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  е 

както следва : 

- модул „Футбол”. 

4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г. 

   и утвърден със Заповед № РД-06-625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 
 



  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на ПГСС – с. Белозем 

                                                                                                                                                                                                                            

     ВХОДЯШО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

     РАНИЩЕ-завършено основно образование 

 

      СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -  5 години                                                   

      ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  -  дневна 

      ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -  клас 

      ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

      РАВНИЩЕ  -  завършен XII клас 

      РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В6 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

за учебната 2022/2023 година 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед №  РД 09 – 5140/08.09.2017 г. 

СПЕЦИАЛНОСТ: код  5250501 ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА,  

МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕСИЯ: код  525050 ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код  525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - Х А клас  

 
    Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 

07.09.2021 г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-

1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 

 

 

 



  

V. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

 

№ Учебни предмети 

Първи гимназиален етап 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 108 

2 Чужд език – Английски език 2 2 72 

3 Чужд език – Руски език 2 2 72 

4 Математика 2 2 72 

5 Информационни технологии 1 0 18 

6 История и цивилизации 4 3 126 

7 География и икономика 2 3 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 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 Икономика 1 1 36 

 Общо от раздел А   346 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ІІІ. Отраслова професионална подготовка 



  

1 Електротехника 1 1 36 

2 
Учебна практика- Общопрофесионални 

умения 
2 3 90 

 ІV. Специфична професионална подготовка 

1 Производствена практика   64 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 
Експлоатация на машинно – тракторен 

парк – товаро – разтоварни дейности 
2 2 72 

 Общо за раздел Б   262 

 

Часове  извънучебен план 

 
 

 
 

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

 

IІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по подемно - 

транспортна техника“. 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 

3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  



  

3.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване 

на правоспособност.  

3.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на 

квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в 

съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

    3.7. Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на товароподемни 

кранове и подвижни работни площадки или за работа с електрокари и мотокари в 

предприятията, се провежда в зависимост от желанията на учениците и възможностите 

на училището. Всеки ученик преминава определения брой учебни часове за практическо 

обучение по управление за всеки вид машина (Технология на работа), по която се 

придобива правоспособност, при спазване на нормативните документи. 

    3.8. Учебната практика по управление на моторно превозно средство (МПС) се организира и      

провежда индивидуално за всеки ученик. Обучението може да започне и в ХI клас при     

спазване на нормативните изисквания за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от категория В и категория С. 

3.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

3.10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка,   може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка с Наредба за 



  

допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  се извършва по 

график утвърден от Директора. 

3.12. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от часове 

в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците от 

паралелката. 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №  13/01.09.2022 г. и 

е в сила  за учениците обучаващи се в X А клас по Училищен учебен план по професия  525050 

Техник по подемно-транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна техника,  

монтирана на пътна превозни средства – Утвърден със Заповед  на МОН №  РД 09 –

5140/08.09.2017 г. 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, 

чл.13 от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл. 16 ал. 4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-

949/27.11.2003г. и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, ал. 

1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

3.1. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  

е както следва : 

- модул „Футбол”. 

4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г 

 и утвърден със Заповед № РД-06-625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на ПГСС – с. Белозем 

                                                                                                                                                                                                                            

     ВХОДЯШО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

     РАНИЩЕ-завършено основно образование 

 

      СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -  5 години                                                   

      ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  -  дневна 

      ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -  клас 

      ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

      РАВНИЩЕ  -  завършен XII клас 

      РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В6 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

за учебната 2022/2023 година 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед №  РД 09 – 5140/08.09.2017 г. 

СПЕЦИАЛНОСТ: код  5250501 ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА,  

МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕСИЯ: код  525050 ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код  525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - Х Б клас  

 
    Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 

07.09.2021 г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-

1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 

 

 

 



  

VI. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

 

№ Учебни предмети 

Първи гимназиален етап 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 108 

2 Чужд език – Английски език 2 2 72 

3 Чужд език – Руски език 2 2 72 

4 Математика 2 2 72 

5 Информационни технологии 1 0 18 

6 История и цивилизации 4 3 126 

7 География и икономика 2 3 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 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 Икономика 1 1 36 

 Общо от раздел А   346 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ІІІ. Отраслова професионална подготовка 



  

1 Електротехника 1 1 36 

2 
Учебна практика- Общопрофесионални 

умения 
2 3 90 

 ІV. Специфична професионална подготовка 

1 Производствена практика   64 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 
Експлоатация на машинно – тракторен 

парк – товаро – разтоварни дейности 
2 2 72 

 Общо за раздел Б   262 

 

Часове  извънучебен план 

 
 

 
 

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

 

IІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по подемно - 

транспортна техника“. 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 

3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  



  

3.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване 

на правоспособност.  

3.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на 

квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в 

съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

    3.7. Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на товароподемни 

кранове и подвижни работни площадки или за работа с електрокари и мотокари в 

предприятията, се провежда в зависимост от желанията на учениците и възможностите 

на училището. Всеки ученик преминава определения брой учебни часове за практическо 

обучение по управление за всеки вид машина (Технология на работа), по която се 

придобива правоспособност, при спазване на нормативните документи. 

    3.8. Учебната практика по управление на моторно превозно средство (МПС) се организира и      

провежда индивидуално за всеки ученик. Обучението може да започне и в ХI клас при     

спазване на нормативните изисквания за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от категория В и категория С. 

3.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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

3.10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка,   може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка с Наредба за 



  

допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  се извършва по 

график утвърден от Директора. 

3.12. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от часове 

в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците от 

паралелката. 

Забележка :  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №   13/01.09.2022 г. и 

е в сила  за учениците обучаващи се в X А клас по Училищен учебен план по професия  525050 

Техник по подемно-транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна техника,  

монтирана на пътна превозни средства – Утвърден със Заповед  на МОН №  РД 09 –

5140/08.09.2017 г. 

2. Допълнителния час на класа е на основание Наредба за допълнение на Наредба № 2, 

чл.13 от 2006 год. и се извършва по график утвърден от Директора. и чл. 92, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование . 

3. ДЧ по ФВС е на основание чл. 16 ал. 4 от ЗСООМУП и Заповед № РД-09-

949/27.11.2003г. и постановление на министерски съвет № 262 от 29 август 2014 г. и чл. 92, ал. 

1 от Закона за предучилищното и училищното образование 

3.1. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  

е както следва : 

- модул „Футбол”. 

4. Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г 

 и утвърден със Заповед № РД-06-625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия 

по селско стопанство 

с. Белозем 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на  

ПГСС – с. Белозем 

 

                                                       

                                                                                                                                                                                                      

     ВХОДЯЩО БРАЗОВАТЕЛНО  

     РАНИЩЕ-завършено основно образование 

 

      СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -  5 години                                                   

      ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  -  дневна 

      ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -  клас 

      ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

      РАВНИЩЕ  -  завършен XII клас 

      РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В6 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

за учебната 2022/2023 година 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ 

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

Утвърден със Заповед №  РД 09 – 5140/08.09.2017 г. 

СПЕЦИАЛНОСТ: код  5250501 ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА,  

МОНТИРАНА НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

ПРОФЕСИЯ: код  525050 ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код  525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ХI A клас 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 07.09.2021 

г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-1860/07.09.2021 г. 

 

                       с. Белозем/2022 година 



  

 

VII. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

№ Учебни предмети 

Първи гимназиален етап XI Б клас 

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици    

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 108 

2 Чужд език – Руски език 2 2 72 

3 Математика 2 2 72 

4 Гражданско образование 1 1 36 

5 Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 Чужд език по професията-Английски език 2 2 72 

 Общо от раздел А   432 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

 I. Отраслова професионална подготовка 

  

1 Електроника 1 1 36 

2 Хидравлични и пневматични устройства 1 1 36 

3 
Електронни системи в подемно-

транспортни средства 
0 1 18 

4 Безопасност на движението по пътищата 1 1 36 

 ІV. Специфична професионална подготовка 

1 Товароподемни механизми 2 1 54 



  

2 Автотранспортна техника 2 3 90 

3 
Подемно-транспортна техника монтирана 

на пътни транспортни средства 
2 2         72 

4 
Електрообзавеждане на подемно-

транспортна техника 
1 1 36 

5 
Учебна практика- Товароподемни 

механизми 
1 2 54 

6 
Учебна практика- Автотранспортна 

техника 
3 2 90 

7 

Учебна практика- Обслужване и ремонт на 

подемно-транспортна техника монтирана 

на пътни транспортни средства 

2 2 72 

8 

Учебна практика-Технология на работа с 

подемно-транспортна техника монтирана 

на пътни транспортни средства 

2 1 54 

8 Производствена практика   64 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 Безопасност на движението по пътищата 2 2 72 

 Общо за раздел Б 5 6 720 

 
Часове  извънучебен план 

   

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

IІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма „В” – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Техник по подемно - 

транспортна техника“. 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по 

професията. 



  

3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

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.  

3.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за 

изучаване учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване 

на правоспособност.  

3.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на 

квалификация по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в 

съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

    3.7. Обучението за придобиване на правоспособност за машинист на товароподемни 

кранове и подвижни работни площадки или за работа с електрокари и мотокари в 

предприятията, се провежда в зависимост от желанията на учениците и възможностите 

на училището. Всеки ученик преминава определения брой учебни часове за практическо 

обучение по управление за всеки вид машина (Технология на работа), по която се 

придобива правоспособност, при спазване на нормативните документи. 

    3.8. Учебната практика по управление на моторно превозно средство (МПС) се организира и      

провежда индивидуално за всеки ученик. Обучението може да започне и в ХI клас при     

спазване на нормативните изисквания за придобиване на правоспособност за 

управление на МПС от категория В и категория С. 

3.9. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

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



  

3.10. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка,   може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.10. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка с Наредба за 

допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  се извършва по 

график утвърден от Директора. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от часове 

в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците от 

паралелката. 

 

 

Забележка:  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №   13/01.09.2022 г.  и 

е в сила  за учениците обучаващи се в ХI Б клас по по професия  525050 Техник по подемно-

транспортна техника, специалност 5250501 Подемно-транспортна техника,  монтирана на 

пътна превозни средства – Утвърден със Заповед  на МОН №  РД 09 –5140/08.09.2017 г. 

 

2. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  е 

както следва: 

- „Футбол“. 

 

3.Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г. 

      и утвърден със Заповед № РД-06- 625 /05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия по  

селско стопанство с. Белозем 

 

 

 

 

 



  

      
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

4130 с. Белозем обл.Пловдивска общ.Раковски ул.”Васил Левски”N:1 тел.03159/22-05 e-mail: pgss.belozem.rakovski@gmail.com 

                                                                                               

    

 

 

Утвърдил: 

 инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на ПГСС – с. Белозем 

 
                                                        

            ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ – завършено основно образование 

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ  -  5 години       

                                             

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  -  дневна 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА -  клас 

 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ  -  завършен ХІІ клас 

 

РАМКОВА ПРОГРАМА В –ВАРИЯНТ В6                                                                                          

 
                                                                                                                                                                 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н    П Л А Н 

 

за учебната 2022/2023 година 

 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ СПРИДОБИВАНЕ НА 

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – БЕЗ ИНТЕНЗИВНО 

И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Утвърден със Заповед №  РД 09-3524/17.08.2017 г. 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  № 6210701 МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

 
ПРОФЕСИЯ:  № 621070  ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

 

              ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: № 621 СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - ХII А клас 

 

 
     Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 15 / 

07.09.2021 г. , съгласуван с обществен съвет към училището с протокол № 6 и вх. №  ОС-07-

1860/07.09.2021г. 

  с. Белозем/2022 година 

 



  

II. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

1. Начало и край на ваканциите през учебната 2022/2023 година (не е включена лятната 

ваканция): 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2022 г. вкл. – междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас 

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас 

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

2. Неучебни дни 

Изпити и външно оценяване през учебната 2021/2022 година (неучебни дни): 

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература 

 

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

25.05.2023 г. – неучебен , но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в 

края на VII и на Х клас 

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х 

клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

06.02.2023 г. – I – ХIІ клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

16.05.2023 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици) 

31.05.2023 г. – І – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища) 

30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика 

в периода 01.07.2022 г. 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална 

система на обучение в Х и XI клас) 

4. Брой седмици. 

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас - І срок  - 18 учебни седмици 

VIІІ и ІХ  клас - ІІ срок - 18 учебни седмици 

Х клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІ клас - ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

ХІІ клас - ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

 



  

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И 

ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН: 

 

№ Учебни предмети 

Втори гимназиален етап XII a клас 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой часове 

І учебен 

срок 

ІІ учебен 

срок 

Годишен 

брой часове 

 Учебни седмици 18 11 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 3 87 

2 Чужд език – Руски език 2 2 58 

3 Математика 2 2 58 

4 Гражданско образование 1 1 29 

14 Физическо възпитание и спорт 2 2 58 

 ІІ. Обща професионална подготовка 

1 Чужд език по професията – Английски език 2 2 58 

 Общо от раздел А 11 11 348 

 

 Раздел Б – избираеми учебни часове 

 ІІІ. Отраслова професионална подготовка 

 ІV. Специфична професионална подготовка 

1 Електротехника и електроника 1 1 29 

2 Хидравлични и пневматични устройства 2 2 58 

3 Автоматизирани системи в земеделието 2 2 58 

4 Прибираща земеделска техника 2 2 58 

5 Диагностика и ремонт 3 0 54 



  

6 Експлоатация на земеделска техника 0 2 22 

7 
Учебна практика – Прибираща земеделска 

техника 
3 3 87 

8 Учебна практика – Диагностика и ремонт 2 0 36 

9 
Учебна практика – Експлоатация на 

земеделска техника 
0 3 33 

10 
Учебна практика – Работа с машинно-

тракторни агрегати 
3 3 87 

11 Производствена практика   64 

 V. Разширена професионална подготовка 

1 
Експлоатация на машинно – тракторен 

парк 
1 1 29 

 VI. Разширена подготовка 

1. Български език и литература 1 1 29 

 Общо за раздел Б   1428 

 
Часове  извънучебен план 

   

 Час на класа 

(Безопасност на движението) 
1 1 36 

 Допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт 
1 1 36 

 

 

 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

3.1. Учебния план е разработен на основание на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба 4 от 

2015 г. за учебен план, рамкова програма В – вариант В6 и ДОС за придобиване на 

квалификация по професията” Техник на селскостопанска техника”. 

 

3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по 

професията. 

 

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

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които 

развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или 

специфичната 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. 



  

 

3.4. Училището създава организация за обучението по управление на МПС съгласно 

нормативните изисквания на компетентните органи. Обучението за управление на МПС за 

придобиване на правоспособност-категория „Ткт” и „В’’, се провежда индивидуално за всеки 

ученик и може да започне една година преди навършване на необходимата възраст съгласно 

нормативните изисквания. 

 

3.5. Учебните часове за придобиване на правоспособност за управление на МПС за 

категория „В”, се разпределят в разширената професионална подготовка в XII клас. 

 

3.6. Учебните часове, предоставени за разширената професионална подготовка, може да 

се използват и за усвояване на резултатите от ученето от ДОС за придобиване на квалификация 

по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на 

учениците и с възможностите на училището. 

 

3.7. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка 

в зависимост от интересите учениците и възможностите на училището. 

 

3.8. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

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

организация(предприятие), в което се провежда практическото обучение. 

 

3.9. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да 

се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

3.10. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план,  раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за 

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

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление и във връзка с Наредба за 

допълнение на Наредба № 2, чл.13 от 2006 год. допълнителния час на класа  се извършва по 

график утвърден от Директора. 

3.11. На основание на наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, раздел IV. 

Училищен учебен план ал. (7), обучението предвидено за допълнителния час на класа и 

допълнителния час по физическо възпитание и спорт може да се осъществява в блок от часове 

в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на 7 учениците от 

паралелката. 

 

 

 

 

 

 



  

Забележка:  

1. Училищния учебен план е приет на заседание на ПС с протокол №   13/01.09.2022 г.  и 

е в сила  за учениците обучаващи се в ХI А клас по Училищен учебен план по професия 621070 

Техник на селскостопанска техника, специалност 6210701 Механизация на селското 

стопанство - Утвърден със Заповед на МОН  №  РД 09-3524/17.08.2017 г. 

 

2. През учебната 2022/2023 г. избраният модул предвиден за часа за спортни дейности  е 

както следва: 

- „Футбол“. 

 

3.Училищният учебен план е съгласуван с обществен съвет с Протокол № 06/01.09.2022 г. 

  и утвърден със Заповед № РД-06-625/05.09.2022 г. на Директора на ПГСС с. Белозем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Йосиф Стамболийски 

Директор на Професионална гимназия по  

селско стопанство с. Белозем 
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