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"1 . ОРГАНИЗАЦИЯНА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2012/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

3.1 Училищннят учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет е протоисет лен
от 12.09.2022 г след съптасуване с общесгвеиия съвет към училищт при условията и по
реда на чл 269. ал. 2 и 3 от зпуо и утвърден със Заповед на РД 02.17 от 14.09.20121. та
приемане на учебни планове на директорана училището.
з 2 Училищният учебен план е в сила за нриеппе в У111 клас през учебната 2019/2020 тодила.
които следва да завършат х11 клас през учебната 201312014 тдина.
,; : в училищния учебен план са спввени изискванията и задължителните елементи.
посочени в чп.14.ат.3 от Наредбами от 30.11.2015 т. на учебнив план.
34 Училищният учебен план е рааработен в съответствие с интересите на учениците и
нъчмпжипсште на училището, оповаря на вида оброаоаапието, на спецификите на
обучението и е утвърден за всички паралелки за учебната 102212023 година.
3.5 Учебното време, предвидено в училищния учебен план в рапцел А и в раадел Б за
итучлаане на съответните учебни предмети/модули е задължително за всеки ученик в
училищно.
3 б Чужцият ечик. определен за изучаване по общообрвзоаателния учебен преднетчужд език
»; училищния учебен план в първия от класовете от степента, си която започва изучаването
му. не може да се променя в училинптитеучебни планове за сьщвтв паралелка в следващи-те
класове от степента.
; 7 Училищният учебен план не може да определи условия и ред аа завършване на етапи и
степени на образование, не се променя по време на учебната тишина и се славва стриктно.
3.8 Всяка учебна седмина. освен задължителните учебни часове. се включва и но еднтт
учебен нас по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт» на основание чл.92, ал.! от
зпуо. които се използва на организиране и провеждане на спорпти деиносги на открито.
съгласно чл 1б. от: от зсоомуп. чл.21. ал.: от Закона за физическото възпитание и спорта
решение на пс ми 2 от 30.0б1021 т., капо следва: волеибол. свглаено чл.259. ал.1 от ЗПУО.
Прпдшжиплноспв на обучение е един учебен час или в блок от два учебни часа.
3.9 в съответствие със заповед на Рд омашзъовяои г. Учениците от х1 клас изучават в
часа на класа вдп съптаснодеиетващата учебна протрама аа х1 клас , 4 часв тодищно.1 10 Сътласно ч ал.1. ал.2 и ал.3 от Наредба аа условията и реда за равнриваис и
оситурлаане дейността иа курсовете по начална и/или специатна военна подтотоака във
иеищите училища и за ноатотоаквта тта учениците от средните училиш,ш1гю е приета с
нмс има от 22 1121013 г. и е в сила от 01.03.2013 г. и в съответствие с писмо на РД-2О-
1971119 07.2015 г на рио на мон , Бургас, учениците от девети и десети клас в средните
училища преминават аааъттжителнв подтотовна по чл.56, ал.! от Закппв аа резерва на
въоръжените сили на Република Бългприд в рамките на 5 учебни часа аа девети клас и 5
учебни часа за десети клас от определените часове на класа: организационната Ферма на
провеждане на часовете по ал.1 е класно-урочна.
3 11 Училищният учебен план се включва в Националната електронна информационна
система по чл.250. ал.3 от зпУо като приложение към Списък-обравец 1011.
3.12 На основание ч.ч.263. ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван на
интернет страницата на училището в срок до 10 дни от началото на учебната година от
техническия секретар
3.11 Хартиен носител на училищнна учебен план да се съхранява в кабинета на дирегюра. и
шиш. Копие от учебния план да се съхраним и в класьора с личните дела на учениците от
класа

”. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОЕЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ



4.1 Професионалното образование по този учебен план се придобива щтед:
успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и
литература.
успсшио положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионшна
кинлифниапия , по тсория и практика на професията .данънсн и митнически посредник“
4 2 Заиърцтенато професиотталпо образование се удостоверява с диплома за завършено средно
обраизаание и свидетелство за професионална квалификация.
4.3 Уисниците. успешно завършили х11 нляс, 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.
4.4 държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се
провежда в две наети - по теория на професията и по практика на професията по наштопална
ишигна програма, утвърдена от нинистъра на обртоованието и науката Организацията и
прокждамцто на държавния изпит за придобиване на професионална квалификации се
опрсдспят с наредба на министъра на образованието и науката в съдържанието им , съптаснодържавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
4 5 Придобитата степен на професионална каалифинвштк се удостоверява със свидетелство
за професионална квалификация. По свое желание придобнлият степен на професионална
квалификация може да полу-ти Европейско приложение към свидетелството за
профссионазна квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в
Марс,-тоа м,- 8 от 2016 г. за информацията и документите за светената на предучилищното и
училищното обрашвание 1обп.. Дв. бр. 66 от 23.08.2016 т.).
4.6 След завършсн х11 клас и успешно положен изпит по теория на професията и по пракптка
на професията се придобива правоспособност по щит.-тен и митнически посрештик(РЕД3).
4.7 Ортапизанидта и провеждатепт на изпита/изпитите за придобиване на правоспособност
ос определя съгласно наредба, издадена от министъра на обрааованието и науката и/или
нормативниактове на други номпетенттти ортани.

Придобитата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност
(сиидетепство за правоспособност или друг докумет).

Условията и редът за издаване на документа за правоспособност се определят от
наредба. издадена от министъра на образованието и науката и/илн с нормативни актове.
издадени от друт и компетентни ортани.

У. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета Закона за
степента на образование, обшообразоватепния минимум и учебник план, Закона за
професионалното образование и обучение, рамкова програма в - вариант 134, и държавното
образователно изискване за придобиване на квалификация по професията данъчен и
митнически посредник.

1 Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен Уп клас.

3. х1 клас е клас от прогнмназиаттиня етап на основната степен на образование и в исто се
изунааа чужд език по професията

4. Изучвввнихтпърви чужд език продължава в хп клас като чужд език по професията.

5 Производствената практика се провежда по учебна програма и трафик. утвърдени от
директора ттв училището в зависимост от конкретните условна и възможностите за
организирането и Учебната програма и трафикът се съгласуват с ръководителя на
стопанската организация (предприятието), в която се провежда прати-тест“) обучение.



6.Факуптпивнитв учебни часове, които ще се изучават през учебната шиш тод. са:
Ортвнизанин и технолотиа на митническата дейност-72 часа и организации и технологии на
:шнъчнлта дснност -72 часа

7.Часовете от разширената професионална подготовка „ хл нлае са 72 и учениците нте
изучават предмета .Вънптнотъртовенивръзки.

:; Учебните часове в задължителнипрофесионална пошнтоакл - учебна пратка но учебен
предмет „Работа а учебно предприятие“, са предназначени за разните на предприемачески
умения и личностни качества а областта на изучаваната професия чрез рибата а учебно-
лренироаьчнафирма/учебна компании по избор, осиоеан на зллвеното желание на учениците
и съобразно възмпжностип: на училището. Изборът е а съптшпвие с държавното
образователно изисканата за придобиване на квалификация по професия-ш „ данъчен и
митнически посрешшк".

Ч.Учсбнитс чипове, предоставени за зщшжтелношбираема подточка. се разнределлт а
училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети от
обтнообразоаателиата и професионалната подтотоака а съответствие с интвреситс и
индивидуалните а-ьзможности на учениците и с аьзмоитттдотите на училището.
по. Учебните часоае за свободноизбиравмв подготовка иогвт да се използват по желание на
учениците за изучаване на един или два учебни предмета.


