


  

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  

 

1. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 г. 

 

І   срок  - 18 учебни седмици 

 

2. НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 02.02.2022 г.  

  

ІІ срок  - 11 учебни седмици + 2 седмици за производствена практика 
 

3. КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 12.05.2022 г. 
 

4. ВАКАНЦИИ: 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  – есенна 

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  – коледна  

01.02.2022 г. – междусрочна  

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас 

 

5. НЕУЧЕБНИ ДНИ: 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ  

20.05.2022 г. – втори ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК 

25.05.2022 г. -  неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и 

културни дейности 

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на X клас  

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на X клас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОД:5250101    СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

№ предмет

седмичен 

брой 

часове

брой 

часове 

годишно

1 Български език и литература 3 87

2 Чужд език - Руски 2 58

3 Математика 2 58

4 Гражданско образование 1 29

5 Физическо възпитание и спорт 2 58

II. Обща професионална подготовка

1 Чужд език по професията - Английски 2 58

Общо за раздел А 348

III. Отраслова професионална подготовка 

1 Информационни технологии в професията 0,76 22

IV. Специфична професионална подготовка

1 Автотранспортна техника 3 87

2 Експлоатация на автотранспортна техника 1,24 36

3 Учебна практика - Обслужване и ремонт на автотранспортна техника 8,38 243

4 Учебна практика - Диагностика на автотранспортна техника 3,62 105

5 Учебна практика - Управление на моторно превозно средство 1 31

6 Производствена практика 32 64

V. Разширена професионална подготовка 

Теория на АТТ 1 29

1 Български език и литература 1 29

Общо за раздел Б 646

Общо за раздел А и раздел Б 994

1 Допълнителна подготовка 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 994

VI. Разширена подготовка 

Раздел В – факултативни учебни часове - 144 часа

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ - 12б клас

ВАРИАНТ В6 - ТРЕТА СТЕПЕН БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Раздел А – задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1

Раздел Б - избираеми учебни часове - 646 (580+64+2) часа



  

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 

„Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника”. 

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. 

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. След завършен XII клас и успешно положени изпити по теория и по 

практика се придобива правоспособност за управление на моторно превозно 

средство от категория В.   

 Организацията и провеждането на изпита/изпитите се определя съгласно 

наредба, издадена от министъра на образованието и науката и/или нормативни 

актове на други компетентни органи. Придобитата правоспособност се 

удостоверява с документ за правоспособност (свидетелство за правоспособност 

или друг документ). Условията и редът за издаване на документа за 

правоспособност се определят от наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката и/или с нормативни актове, издадени от други 

компетентни органи. 

 

 

 

 

 

 

 



  

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, 

типов учебен план - утвърден със Заповед № РД 09–5155/08.09.2017 г. на МОН 

и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация 

по професията „Техник по транспортна техника“. 

4.2  В учебните часове от Раздел А – Задължителни учебни часове/ 

Общообразователна подготовка/ по “Чужди езици” се изучава чужд език  - 

“Руски” 

4.3  В учебните часове от Раздел А – Задължителни учебни часове/ Обща 

професионална подготовка/ по “Чужд език по професията” се изучава чужд 

език  - “Английски” 

4.4  Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, 

са: 

 Теория на АТТ – 29 часа 

4.5  Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, са: 

 Български език и литература – 29 часа 

4.6  На основание на чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, освен задължителните учебни 

часове по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, в учебния план се 

включва за всеки клас през всяка учебна седмица и по един учебен час за 

организиране и провеждане на спортни дейности – баскетбол. 

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

ал.1 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, в 

който разпределението на тематичните области са съобразени с изискванията 

на Наредба № 13/ 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование.  

4.8 Съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 7 /09.09.2021г., приет с 

решение на ПС на заседание от 14.09.2021 г. с Протокол № 15 и утвърден със 

Заповед № 14/15.09.2021 г. на Директора на ПТГ. 


