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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                       
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

VІІІ А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 521 „МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И                                                                                                 

МАШИНОСТРОЕНЕ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 521040 МАШИНЕН МОНТЬОР 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5210414 МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ  

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 5210414 „Металообработващи машини“ от професията с код 521040 

„Машинен монтьор“, утвърден със заповед №РД 09-2109/23.08.2019 година на Министъра 

на МОН по  рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и 

на спецификите на обучението по специалността от професия.  Приет е на заседание на 

Педагогическия съвет,  Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището – Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван с „ЦР База 2001-ЕООД”, фирма 

представител на местния бизнес и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора. 



стр. 2 

  I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За VIІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

     ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. от 

Министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година график. 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 
Видове подготовка, учебни предмети 

VІІІ 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо 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 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 1,5 1,5 54 

9. Физика и астрономия 1,5 1,5 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 0,5 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 1 1 36 

  Общо за раздел А 24 24 864 
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 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Материали и заготовки 0,5 0,5 18 

2. 

Учебна практика: 

Шлосерство 
0,5 0,5 18 

IV. Специфична професионална подготовка 

     

V. Разширена професионална подготовка 

1. Организация на работното място 0,5 0,5 18 

2. Измервателни уреди 1 1 36 

3. Техническо чертане 2,5 2,5 90 

4. Шлосерски машини и инструменти 1 1 36 

5. Учебна практика: 

Шлосерски машини и инструменти  
2 2 72 

 Общо за раздел Б 8 8 288 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка    

     

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В    

     

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни дейности – 

Волейбол  
1 1 36 

 Час на класа 1 1 36 

     

 

 

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 „Машинен монтьор“, специалност 

„Металообработващи машини”. 

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 някои от изпитите по т. 3.1, по свое желание получават удостоверение за завършен втори 

гимназиален етап на средно образование. 
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3.4. 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. 

3.5. 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.). 

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

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 „Машинен монтьор“. 

2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

3. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Металообработващи машини“ от професия „Машинен монтьор“ през учебната 

2019/2020 година; 

4. 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 14.09.2020 година; 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

през учебната година, от която обучението продължава; 

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

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

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 чрез следните 

видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности; 

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

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

разпределят 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; 

 

11. 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 

12. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните 

потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                       
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

VІІІ А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 

  

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код 

542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед №РД 09-

3723/23.08.2017 година на министъра на МОН по  рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и 

отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от 

професия.  Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 8/ 01.09.2020г., 

съгласуван е с обществения съвет към училището – Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван 

с „Мирила-М-ЕООД”, фирма представител на местния бизнес и е утвърден със заповед № -

356/09.09.2020г. на директора.  
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  II. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За VIІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

     ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. от 

Министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година график. 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 

 
Видове подготовка, учебни предмети 

VІІІ 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо 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 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 1,5 1,5 54 

9. Физика и астрономия 1,5 1,5 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 0,5 0,5 18 

12. Изобразително изкуство 0,5 0,5 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 1 1 36 

  Общо за раздел А 24 24 864 



стр. 7 

     

 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Материалознание 1 1 36 

IV. Специфична професионална подготовка 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Организация на работното място 0,5 0,5 18 

2. Инструменти и пособия за ръчна работа 1 1 36 

3. Декоративно рисуване 1 1 36 

4. Шевни машини и съоръжения 2 2 72 

5. Учебна практика: 

Шевни машини и съоръжения  
2,5 2,5 90 

 Общо за раздел Б 8 8 288 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка    

     

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В    

     

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни дейности – 

Волейбол  
1 1 36 

 Час на класа 1 1 36 

     

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература;

 успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на 

професионална квалификация - по теория и практика на професията „Оператор в 

производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“.

2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

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

успешно някои от изпитите по т. 1 по свое желание, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средно образование. 

4. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория 
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и практика по специалността „Производство на облекло“ от професия „Работник в 

производство на облекло“ или специалността „Шивачество“ от професията „Шивач“. 

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. 

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.). 

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Производство на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството 

на облекло“ през учебната 2020/2021 година; 

3. 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 14.09.2020 година; 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

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

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

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 

чрез следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-

1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности.  

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

професията; 

9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може 

да се разпределят 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.  

10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 

реалните потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                       
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ІХ А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 542110 ШИВАЧ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5421101 ШИВАЧЕСТВО 

  

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 54211101 „Шивачество“ от професията с код 542110 „Шивач“, 

утвърден със заповед №РД 09-4349/30.08.2017 година на министъра на МОН по  рамкова 

програма А - ВАРИАНТ „А3” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на 

обучението по специалността от професия.  Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с обществения съвет към училището – Протокол 

№ 1/08.09.2020г., съгласуван с „Мирила-М-ЕООД”, фирма представител на местния бизнес 

и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора.  
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  III. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За ІХ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

     ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. от 

Министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година график. 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 
Видове подготовка, учебни предмети 

ІХ 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 

1 2 3 4 5 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – Английски 2 2 72 

3. Чужд език – Руски 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 1,5 1,5 54 

12. Музика 0,5 0,5 18 

13. Изобразително изкуство 0,5 0,5 18 

14. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 0,5 0,5 18 

  Общо за раздел А 22 22 792 
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 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Процеси и машини в шевната промишленост 1 1 36 

2. Учебна практика:  

Процеси и машини в шевната промишленост 
1 1 36 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Конструиране на облеклото 2 2 72 

2. Технология на облеклото 2 2 72 

3. Учебна практика: 

Технология на облеклото 
4 4 144 

 Общо за раздел Б 10 10 360 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка    

     

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В    

     

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни дейности – 

Волейбол  
1 1 36 

 Час на класа 1 1 36 

     

 

 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

 

2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Шивачество“ от професия „Шивач“ през учебната 2020/2021 година; 

 

3. 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 14.09.2020 година; 

 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 
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5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

 

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

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

 

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 чрез 

следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности.  

 

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

професията; 

 

9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да 

се разпределят 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; 

 

10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 

реалните потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                    
   

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ІХ А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 521 „МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И                                                                                                 

МАШИНОСТРОЕНЕ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 521110 ШЛОСЕР 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5211101 ШЛОСЕРСТВО  

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 5211101 „Шлосерство“ от професията с код 521110 „Шлосер“, 

утвърден със заповед №РД 09-5025/05.09.2017 година на министъра на МОН по  рамкова 

програма А - ВАРИАНТ „А3” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на 

обучението по специалността от професия.  Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  

Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с обществения съвет към училището – Протокол 

№ 1/08.09.2020г., съгласуван с „ЦР База 2001-ЕООД”, фирма представител на местния 

бизнес и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора. 
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  V. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За ІХ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

     ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. от 

Министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година график. 

 

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 
Видове подготовка, учебни предмети 

ІХ 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 

1 2 3 4 5 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – Английски 2 2 72 

3. Чужд език – Руски 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 1,5 1,5 54 

12. Музика 0,5 0,5 18 

13. Изобразително изкуство 0,5 0,5 18 

14. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 0,5 0,5 18 

  Общо за раздел А 22 22 792 
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 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Технически чертане 0,5 0,5 18 

2. Учебна практика: 

Стругарство 
0,5 0,5 18 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Технология на стлобяването и ремонта на машини 

и съоръжения 
1 1 36 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Техническо чертане 2 2 72 

2. Технология на специалността Шлосерство 2 2 72 

3. Учебна практика: 

Технология на специалността Шлосерство 
4 4 144 

 Общо за раздел Б 10 10 360 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка    

     

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В    

     

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни дейности – 

Волейбол  
1 1 36 

 Час на класа 1 1 36 

     

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

 

2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Шлосерство“ от професия „Шлосер“ през учебната 2020/2021 година; 

 

3. 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 14.09.2020 година; 
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4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

 

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

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

 

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

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

 

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 

чрез следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-

1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности; 

 

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

професията; 

 

9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може 

да се разпределят 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; 

 

10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано 

с реалните потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                       
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Х А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 542110 ШИВАЧ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5421101 ШИВАЧЕСТВО 

  

 

 

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с 

код 54211101 „Шивачество“ от професията с код 542110 „Шивач“, утвърден със заповед №РД 09-

4349/30.08.2017 година на министъра на МОН по  рамкова програма А - ВАРИАНТ „А3” и 

отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с 

обществения съвет към училището – Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван с „Мирила-М-ЕООД”, 

фирма представител на местния бизнес и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора.  
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  VI.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За Х клас  І срок  - 18 учебни седмици 

 

   ІІ срок - 20 учебни седмици 

                         от които 2 седмици – производствена практика 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-

2118/28.08.2020г. от Министъра на образованието и науката  

за учебната 2020/2021 година график.  

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 
Видове подготовка, учебни предмети 

Х 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 2 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108  

2. Чужд език – Английски 2 2 72  

3. Чужд език – Руски 2 2 72  

4. Математика  2 2 72  

5. Информационни технологии 0,5 0,5 18  

6. История и цивилизации 3,5 3,5 126  

7. География и икономика 2,5 2,5 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 0,5 0,5 18  

13. Изобразително изкуство 0,5 0,5 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  
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 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. 

Процеси и машини в щевната 

промишленост 
0,5 0,5 18 

 

2. 

Учебна практика:  

Процеси и машини в шевната 

промишленост 

3 3 108 

 

3. Производствена практика    64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Съоръжения за влаготоплинна обработка 1 1 36  

 Общо за раздел Б 4.5 4,5 162 64 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 64 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

      

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В     

      

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни 

дейности – Волейбол 
1 1 36 

 

 Час на класа 1 1 36  

      

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Шивачество“ от 

професия „Шивач“ през учебната 2020/2021 година; 

3. 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 14.09.2020 година; 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

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

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 
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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 чрез 

следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности.  

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

професията; 

9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да 

се разпределят 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.  

10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 

реалните потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Х А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 521 „МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И                                                                                                 

МАШИНОСТРОЕНЕ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 521110 ШЛОСЕР 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5211101 ШЛОСЕРСТВО  

 

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с 

код 5211101 „Шлосерство“ от професията с код 521110 „Шлосер“, утвърден със заповед №РД 09-

5025/05.09.2017 година на министъра на МОН по  рамкова програма А - ВАРИАНТ „А3” и 

отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с 

обществения съвет към училището – Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван с „ЦР База 2001-

ЕООД”, фирма представител на местния бизнес и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на 

директора. 
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  VII.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За Х клас     І срок  - 18 учебни седмици 

 

       ІІ срок - 20 учебни седмици 

                             от които 2 седмици – производствена практика 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-

2118/28.08.2020г. от министъра на образованието и науката за учебната 

2019/2020 година график.  

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 

Видове подготовка, учебни 

предмети 

Х 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 2 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108  

2. Чужд език – Английски 2 2 72  

3. Чужд език – Руски 2 2 72  

4. Математика  2 2 72  

5. Информационни технологии 0,5 0,5 18  

6. История и цивилизации 3,5 3,5 126  

7. География и икономика 2,5 2,5 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 0,5 0,5 18  

13. Изобразително изкуство 0,5 0,5 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  
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 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Учебна практика: 

Стругарство 
0,5 0,5 18 

 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Учебна практика: 

Шлосерство 
3 3 108 

 

2. Производствена практика    64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Технология на специалността 

Шлосерство 
1 1 36 

 

 Общо за раздел Б 4,5 4,5 162 64 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 64 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

      

 

Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 
    

      

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ 

на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни 

дейности – Волейбол 
1 1 36 

 

 Час на класа 1 1 36  

      

 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Шлосерство“ от 

професия „Шлосер“ през учебната 2020/2021 година; 

3. 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 14.09.2020 година; 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

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

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 
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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 чрез 

следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности.  

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

професията; 

9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да 

се разпределят 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.  

10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 

реалните потребности и с възможностите на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

 
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ХI А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 521 „МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И                                                                                                 

МАШИНОСТРОЕНЕ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 521040 МАШИНЕН МОНТЬОР 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5210414 МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ 

 

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с код 

5210414 „Металообработващи машини“ от професията с код 521040 „Машинен монтьор“, утвърден със 

заповед №РД 09-2109/23.08.2019 година на Министъра на МОН по  рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и 

рамков типов учебен план вариант В20, утвърден със заповед №РД09-1808/17.03.2017г. и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  Приет е на заседание на 

Педагогическия съвет,  Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с обществения съвет към училището – 

Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван с „ЦР База 2001-ЕООД”, фирма представител на местния бизнес и е 

утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора. 
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  VIII.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За ХI клас     І срок  - 18 учебни седмици 

 

       ІІ срок - 20 учебни седмици 

                             от които 2 седмици – производствена практика 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-

2118/28.08.2020г. от министъра на образованието и науката за учебната 

2020/2021 година график.   

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 

Видове подготовка, учебни 

предмети 

ХI 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 2 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108  

2. Чужд език – Руски 2 2 72  

3. Математика  2 2 72  

4. Гражданско образование 1 1 36  

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 72  

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията - Английски 2 2 72  

  Общо за раздел А 12 12 432  

      

 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

1. Електротехника и електроника 1,5 1,5 54  

2. Приложни програмни продукти 1 1 36  

3. Техническа механика 1 1 36  

4. Учебна практика по Заваряване 1 1 36  

IV. Специфична професионална подготовка 

1. Металорежещи машини и 

инструменти 
1 1 36 
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2. Хидравлика и пневматика 1 1 36  

3. Технология на сглобяването и 

ремонта на металообработващи 

машини 

2 2 72 

 

4. Учебна практика по: 

Сглобяване и ремонт на съединения 
2,5 2,5 90 

 

5. Учебна практика по: 

Лаборатория 
2 2 72 

 

6. Учебна практика по: 

Металообработващи машини 
6 6 216 

 

7. Производствена практика    64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. Машинно чертане 1 1 36  

 Общо за раздел Б 20 20 720 64 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 64 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

      

 

Общо за раздел А + раздел Б + 

раздел В 
    

      

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ 

на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни 

дейности – Волейбол 
1 1 36 

 

 Час на класа 1 1 36  

      

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

3.6. 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 „Машинен монтьор“, 

специалност „Металообработващи машини”. 

3.7. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за 

завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

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

положили успешно някои от изпитите по т. 3.1, по свое желание получават удостоверение 

за завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

3.9. 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 
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квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.10. 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.). 

 

V. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
11. 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 В5 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за 

придобиване на квалификация по професията „Машинен монтьор“. 

12. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

13. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на 

съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за 

всеки ученик, обучаван по специалността „Металообработващи машини“ от професия „Машинен 

монтьор“ през учебната 2019/2020 година; 

14. 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 

14.09.2020 година; 

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

обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

учебната година, от която обучението продължава; 

17. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, 

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

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

учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието 

и науката за организиране и провеждане на спортни дейности; 

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

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

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; 

11. 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. 

12. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи възможности за 

организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите 

на бизнеса. 
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 УТВЪРДИЛ:  

  ДИРЕКТОР:  

                       
   

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ХI А КЛАС 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – 

ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ” 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 

  

 

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на обучение: Първа смяна 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на специалността с код 

5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код 542050 „Оператор в производството на 

облекло“, утвърден със заповед №РД 09-3723/23.08.2017 година на министъра на МОН по  рамкова програма 

В - ВАРИАНТ „В5” и рамков типов учебен план вариант В20, утвърден със заповед №РД09-

1808/17.03.2017г.  и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от 

професия.  Приет е на заседание на Педагогическия съвет,  Протокол № 8/01.09.2020г., съгласуван е с 

обществения съвет към училището – Протокол № 1/08.09.2020г., съгласуван с „Мирила-М-ЕООД”, фирма 

представител на местния бизнес и е утвърден със заповед № 356/09.09.2020г. на директора.  
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  IX.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

За ХI клас  І срок  - 18 учебни седмици 

 

   ІІ срок - 20 учебни седмици 

                         от които 2 седмици – производствена практика 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения със Заповед № РД 09-

2118/28.08.2020г. от Министъра на образованието и науката  

за учебната 2020/2021 година график.  

 

 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

 
Видове подготовка, учебни предмети 

ХI 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

учебни часове 

I учебен 

срок 
 

II учебен 

срок 

 

Общо седмици 

 
 

18 18 36 2 

1 2 3 4 5 6 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108  

2. Чужд език – Руски 2 2 72  

3. Математика  2 2 72  

4. Гражданско образование 1 1 36  

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 72  

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията - Английски 2 2 72  

  Общо за раздел А 12 12 432  

      

 Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 

IV. Специфична професионална подготовка 

1. 

Процеси и машини в шевната 

промишленост 
3 3 108 

 

2. Конструиране на облеклото 5 5 180  

3. Учебна практика:  

Процеси и машини в шевната 

промишленост 

11 11 396 

 

4. Производствена практика    64 
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V. 

 

Разширена професионална подготовка 

1. Художествено оформление на облеклото 1 1 36  

 Общо за раздел Б 20 20 720 64 

 
Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 1152 64 

 Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

      

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В     

      

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Модул за осъществяване на спортни 

дейности – Волейбол 
1 1 36 

 

 Час на класа 1 1 36  

      

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

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 втора степен на 

професионална квалификация - по теория и практика на професията „Оператор в 

производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“.

8. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

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

успешно някои от изпитите по т. 1 по свое желание, получават удостоверение за завършен 

втори гимназиален етап на средно образование. 

10. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа 

степен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория 

и практика по специалността „Производство на облекло“ от професия „Работник в 

производство на облекло“ или специалността „Шивачество“ от професията „Шивач“. 

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. 

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 
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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.). 

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

10. 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 В5 и 

Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по 

професията „Оператор в производството на облекло“. 

11. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година; 

12. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за 

изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна 

подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността 

„Производство на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството 

на облекло“ през учебната 2020/2021 година; 

13. 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 14.09.2020 година; 

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

започнал да се обучава в Средно училище „Темелко Ненков”; 

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

действащ през учебната година, от която обучението продължава; 

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

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; 

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

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

чрез следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 

3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-

1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности.  

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

професията; 

19. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може 

да се разпределят 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;  

20. 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.  

21. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи 

възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано 

с реалните потребности и с възможностите на бизнеса; 

 

 

 

 

 


