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УТВЪРЖДАВАМ: 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 

Заповед № 937 от 13.09.2022 г. 
 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

ЙОРДАН КАЛЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  
 

дата: 13.09.2022 г. 
     

 

 
 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5420401 „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“ 

 

 

ПРОФЕСИЯ: код 542040 „МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО“ 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 542 „ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ“ 
                                    

                  

 

в сила за XII клас за 2022/2023 учебна година 

 

 
 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         –  обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА – клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ – завършен XII клас 

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ В15 
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І.  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022 г. 
 

ХII клас                                                       І срок – 18 учебни седмици 

ХII клас                                                      ІІ срок – 13 учебни седмици, от които 

                                                                   2 седмици за практическо обучение в реална   

                                                                    работна среда 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график 

за конкретната учебна година            

 

 

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

СРЕДНАТА СТЕПЕН: 
 

 

№ Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

Клас 

XII 

 Учебни седмици 29 

 Учебни предмети 
Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен 

брой 

учебни 

часове 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1 Български език и литература 3 87 

2 Чужд език – руски език 2 58 

3 Математика  2 58 

4 Гражданско образование 1 29 

II. Обща професионална подготовка 

1 Чужд език по професията – английски език 2 58 

 Общо за раздел А 10 290 
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№ Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

Клас 

XII 

 Учебни седмици 29 2 

 Учебни предмети 
Седмичен 

брой учебни 

часове 

Годишен 

брой учебни 

часове 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

III. Отраслова професионална подготовка  

IV. Специфична професионална подготовка  

1. Теория на професията  

1.1 Технология на облеклото 1 29  

1.2 Конструиране и моделиране  на облеклото 2 58  

1.3 
Проектиране на фирми за конфекциониране 

на облекло 
1 29 

 

1.4 Художествено проектиране на облекло 1 29  

2. Практика на професията  

3. 
Практическо обучение в реална работна 

среда 
21 609 70 

V. Разширена професионална подготовка  

VI. Разширена подготовка  

 Български език и литература 1 29  

 Общо за раздел Б 27 783 70 

 Общо за раздел А+ раздел Б 37 1073  

Раздел В – факултативни учебни часове  

VII. Допълнителна подготовка 0 0  

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 37 1073 70 

 

 
ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

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

предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 

от 30.11.2015 г. за учебния план, Приложение № 8 към същата Наредба, на 

основание на типов учебен план за професионално образование с придобиване на 

трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език по рамкова програма В – вариант В6, утвърден със Заповед 

№ РД 09 – 3920 от 25.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

2. Изучаваният чужд език – английски език в ХIІ клас се изучава като чужд език по 

професията. 
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3. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един 

учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се използва 

за организиране и провеждане на спортни дейности на открито чрез следните 

видове спорт: Футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 28, ал. 1 от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 

4 от 30.11.2015 г. за учебния план и във връзка със Заповед № РД 09 – 1111 от 

15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.  

 

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

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

 

5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, 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. 

6. Практическото обучение в реална работна среда на ученици в XII клас се 

организира и осъществява през цялата учебна година по график за разпределение на 

учебното време, в зависимост от възможностите на партньорите и на ПГТЛП, но не 

по-малко от 3 (три) дни в седмицата. Графикът се разработва съвместно от ПГТЛП 

и работодателите и се утвърждава от работодателите и директора на ПГТЛП. 

7. Практическото обучение в реална работна среда се  провежда в предприятието под 

ръководството на наставник, определен от работодателя и на учител по 

професионална подготовка. 

8. Практическото обучение в реална работна среда се провежда по учебни програми,  

разработени в съответствие с резултатите от ученето, определени в държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. Учебните 

програми се разработват съвместно от учителите и наставниците и се утвърждават  

от директора на ПГТЛП след съгласуване с работодателя. 

9. 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 ПГТЛП. 

       Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с 

Протокол № 16 от 13.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет на ПГТЛП с 

Протокол № 2 от 13.09.2022 г. Утвърден е със Заповед № 937 от 13.09.2022 г. на 

директора на ПГТЛП. 


