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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

за XII A клас 
  

 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

КОД 623   ГОРСКО СТОПАНСТВО 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 623020   ТЕХНИК-МЕХАНИЗАТОР 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 6230201   МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 

     

 

 

Учебна година: 2022 - 2023 

Форма на обучение: ДНЕВНА 

Организация на учебния ден: ЕДНОСМЕННО 
 

 

 Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за 

професионално образование по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В6”, утвърден със 

заповед №РД 09 - 4259/30.08.2017 година на министъра на образованието и науката. 

Приет е на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 8/13.07.2022 г., 

съгласуван е с обществения съвет към училището – Протокол № 3/09.09.2022 г. и е 

утвърден със заповед №  668/.09.09.2022 г.  на директора. 

 

 



 

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ 

 

 

XII „А”  клас  

учебна 2022/2023 година 

№ 
Видове подготовка 

Учебни предмети 

Брой учебни седмици 

Годишен брой на 

часовете 
18 11 2 

Седмичен брой на 

часовете 

1 2 3 4 5 6 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 
 

   

1.1 Български език и литература 3 3  87 

1.2. Немски език 2 2  58 

1.3. Математика  2 2  58 

1.4. Гражданско образование 1 1  29 

1.5. Физическо възпитание и спорт 2 2  58 

II. Обща професионална подготовка     

2.1. Чужд език на професията – Руски език 2 2  58 

  Общо за раздел А 12 12  348 

      

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка     

3.1. Горско законознание 1 1  29 

      

IV. Специфична професионална подготовка     

4.1. Лесоползване 1 1  29 

4.2. Механизация и технология на дърводобива 0 2  22 

4.3. Горски транспорт 2 2  58 

4.4. Ремонтно дело 1 2  40 

4.5. 

Предприемачество в горското стопанство и 

дърводобива 
1 1 

 
29 

4.6. 

Експлоатация и техническо обслужване на 

горската техника 
2 2 

 
58 

4.7. Учебна практика по лесоползване 1 1  29 

4.8. 

Учебна практика по механизация и 

технология на дърводобива 
1 2 

 
40 

4.9. Учебна практика по горски транспорт 2 1  47 

4.10. Учебна практика по ремонтно дело 3 1  65 

4.11. 

Учебна практика по експлоатация и 

техническо обслужване на горската техника 
2 1 

 
47 



1 2 3 4 5 6 

4.12. 

Учебна практика по предприемачество в 

горското стопанство и дърводобива 
1 1 

 
29 

4.13. Производствена практика   32 64 

      

V. Разширена професионална подготовка     

5.1. 

Учебна практика по управление на моторно 

превозно средство 1 
1 

1 
31 

      

VI. Разширена подготовка     

6.1. Български език и литература 1 1  29 

      

 Общо за раздел Б 20 20 66 646 

 Общо за раздел А+ раздел Б 32 32 66 994 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка     

      

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 66 994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година; 

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

изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е 

задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Механизация на горското 

стопанство“ от професия „Техник-механизатор“ през учебната 2022/2023 година; 

 Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките 

на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на 

учебните часове за деня; 

 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 14.09.2022 година; 

 Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейностие, се предвиждат часове за обучение чрез 

следните видове спорт: футбол. Обучението по спортни дейности се осъществява в блок 

от два часа, през седмица във време, съгласно утвърдения тематичен план на учителя. 

Целият клас е една група; 

 Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 4/30.11.2015 за 

учебния план, всяка учебна седмица включва и по един час час на класа. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията. В зависимост от спецификата на 

проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката, може да се осъществява 

в блок от два и повече часове, ако е предвидено с годишния тематичен план на класния 

ръководител и утвърдено със заповед на директора на гимназията; 

 


