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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
У!!!"

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЩ ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАМЕНИЕ; ш счЕтоводствои дАнъчиоотмине
професия; шоп щит-чин и митничвскипосгщник
спшишносг: што: митничвсми шнъчнА Администмция

Училищният учебен план е рвлрвботеи ии пеиациие чл.14 от Нареди. жал/зодии г. аа
учооииге планове, рамкова програма „в“ - вариант в4, Държавния образователен етаиларг
(дош аа придобиване иа квалификация по професиига „Мигиичевка и дниъчид
администрация". "шпов учевеи шии :: специални-т, утвърден със Заповед на инииегьра
на мои на РД отит/25.08.2017 година. Настоящият училищен учебен план е прип иа
хаседание на Педагогическия съвет на 12.09.2022г.с протокпл на 11 и ч.л.М, ал.4 от зпуо и
съгласуван е обществения съвет към пгмкр (: протокол Мз! от 13.09.2022 г. прип :: решение
иа Министерски съвет Мьон/17.03 2022 г.

Бургас. 2022 г.



!. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Графикът нч учебната година определя прошжиплноспа на учебните срокпвв,
шанциип и неучебните дни.

ин. 1х. х, х1 и хп клас 1 срок - 18 учебни седмици
У1|1и|Х клас и срок- Шучебии идиицн
х клас 11 срок- 20 учебни седмици.

от като 2 седмици
за производствена пратках1 клас 11 срок - 20 учебни седмици.
от които 2 седмици
за производственипрактикихп клас и срок -13 учебни седмици.
От които 2 седмици
:д произведе-[има пратка

Учебен срок Ндчалп Крпй
1учсбви срок 15.п9.2опг. 31.01.2спзг.
" учебен српк 06.02.2023. золвдоизг.

УТзАкАнции НАЧАЛО кмй
Есепи- 29.10.2022г. 01 .1шопи.
Капели: идиот. опитат.
Мшщусрпчип млати. п5.о2.1опг.
Прилики 08.04.1022г. 17.04.2023г.ЖСщиичио рппипиие
: чк 08:00 - 08:45 08:45 - 05:50 мпждучкие
2 ч.: 08:50 - 00:35 09:35 - 09:40 между-Акне
3 чи: 09:40 - 10:15 1015 -10:30 между-пси:Ачк 10:30* 11:15 й11:35мпщучнсие
5 чк 11:35-12:20 1 20-12:25 Матич-сие
6 чяс 12:15 „ 13:10 13:10 * 13:15 мщчпие7 час 13:15 -14:00 14:00 -14:05 пещ-пси:! чк 14:05 - :50

вдкднциш Съглкнп утвърдения от минитр- и. айриш-писта и инуиш икликретнппучебна години грифии



п. РАЗПРЕДЕДЩ-ШЕ НА ПРЕШИЕТШЕ и ЧАСОВЕТЕпо КЛАСОВЕи ЕТАП]! НА
СРШАТА СТЕПЕН

!гпиищишеи ти
клшщм Уш
1011-2012

Учебни седмици 36

шел А *щит-клин учебни
шви

Общнюбццопплипнашта-п
Бмпрски език и лтрпурв ш
чужд пик * Английски език 432
Чужл език -Руски пик
Мщивтикд юв
Ииформщиоиии мммогии 36
История и цивилизации 72

География и икеиомикв за
Философия за
Гращица гбрвзпцнис

ш. Биология и здрпис обратими: 54

п. Физика и астрономия 54

Химия и оли-нм: нв околнпв „и. среда
Музика - Стокшианне (с реш.нн ] вв. пс прАл м.: 2/06.0|.22г
Изобразително изкуствен
Ошкпзнвни: (с реш.на пс пр-л тв
Квшел! .22г
Фшичвско шпкпние и спорт 7;
Общи првфееиоплип палиш-п

1. Чуищ език по професии-м - ..

Заря-основни и бтпмии условия
:. м труд
:. Прелириеидчипо за
4. Икоипмш

Общо :: рщсл А 115:

РидълБ - „вир-еи- учебни ч-спм
спец-шиш"! код 3440201 „Мигиичвсп и шкьчип

щмииисгрщия“
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НА чужд шик
,„ амунициипрпфкитшлил

4 падежна
]. Обща икономическа теория

: Обшд творил„ счетоводни
. тетива



Икономика и. пили-типито
4. Права
5. Бизнес кпмуиикцции
в. Учебнапрактика

и Общи Тюрин иа счтшлиш
тчтш

„, Слгцифлчил прафесиоиалил
пловдивска

|. Счппшдшп и. предприятит
:. Фипвиси
:. Стокозивиие
4. Еъишнипргошхисделки

,. Оргвмиздшп и технология ил
итн-текат. дейци-1

6. Орпиизнииц и техншогил ня
.нъчиплдейност

7. „щи-родни плшшиия
в. Учебнапрактики
в.: Счтюдпшмн лредлрипити Фииииси
нз Сшкшивние„ Външиагьрюики сделки

и рпнищи! и пхиология и-
митилческ-п дейност

и Организшия и технология и.
пднъчилпдейност

3.7 Международни плншшия
в.! Рдбоп : чвбио предприпи:
9. Произюдтш припикл
„ Ршширнил„Магнити.

падгатаскл
и РазширенаМишка

Общи :. рщш :;
общолрщим+рщцв 1152
щел в „Факулппиичебп-шшт Дтплишптиаподготвил 144

„ Бьппрски език и птернтурп 72
6.2 Ммм-тии. 72

Общо :: рщел А + рпдел в
+ рщин в 1196



ш . ОРГАНИЗАЦИЯНА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ Дио/1021 УЧЕБНА ГОДИНА

: 1 Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия еъвет с протокол лап
от 12.09 2022 .. след снтласуване с обществения съвет кви училището при ушовит и по
реда на ч.ч. 269. ал. 1 и 3 от зпуо и утвърден със Заповед Карл-02.17 от 14.09 2022г. за
приемане на учебни планове на директорана училището.
3.2 Учппищпиат учебен план е в сила за приетите в 11111 клан през учебната пп:/2023 година.
които следва да завършат х11 клас през учебната 2026/2017 година.
3 3 в училищния учебен план са спазени изискванията и задмокнтелннте елементи, посочени
в чл.14.ал.3 от Наредба нео огг 30.11.2015 т. за учебнпа план.
34 Училищният учебен план е разработен в съшити: с интересите на учениците и
ньхмижипстнтс на училището, отговаря на вида на образованието, на спшификит: на
обучението и е утпърпеп за всички паралелки за учебната зип/2021 година.
3 5 Учебното време. предвидено а училищния учебен план а раздел А и в раодел Б за
изучаване на съответните учебни предмети/модули е задължително за всеки ученик и
училището.
3.6 Чуждият език, определен за изучаване по общосбрвзователнил учебен предмет чужд език
а училищния учебен план в първия от класоаете от степента от кпйю започва изучаването
му. не може да се променя в училиншите учебни планове за същата паралелка в следващите
тетасове от степента.
3 7 Училищният учебен ттлан не може да определя условна и ред за завършване на етапи и
степени на образование, не се промени по време на учебната година и се спазва стриктно.за Всяка учебна еединпа , освен задължителните учебни часове, се включва и по един учебен
час по учебния предмет „Физическо възпитание и споггг“ на основание чл.91,ал.1 от зпуо.които се използва за организиране и провешне на спорени денностн на открито. еътлаено
чл 16. аа.5 от зсоомуп. чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта; решениена пс км от заложи г.. както следва: волейбол, съгласно чл.259, ал11 от зпуо.
Процължителиоспа на обучение е един учебен час или в блок от два учебни часа.3.9 в съответствие със заповед Мз рд 09.619/31.1п.2ооо г. Учениците от У111 клас изучават вчаса на класа БЛП съгласно деисгвшдата учебна програма за У111 клас е 4 часа годишно
в 10 Училищният учебен план се включва в Националната електронна информационна
система но озона. ал.3 от зпуо като приложение към Списък-образен ми.
3 11 На основание чл.263, ал 3 от зпуо училнпотиат учебен титан да бъде публикуван на
интернет страницата на училището в срок до 10 дни от началото на учебната година от
техническия секретар .

з 12 Хартиен носител на училищния учебен готви да се съкраттава в кабинета на директора н
з11У11д. Копие от учебния план да се съхранява и в клаеъора с личните дела на ученщтитеоткласа.

|У. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРЯВАНЕнА ПРОФЕСИОНА/Шото
ОБРАЗОВАНИЕ

4 1 професионалното образование по този учебен план се придобива след;
успешно положен държавен зрелостен изпит по учебни. предмет Бълтрски език и
литература;
успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална
квалификация - по теория и практика на професията „данъчен и митически посредник“4 2 Завърщепото професионално образование се удостоверява с диплома за завършено ерелно



пбртши: и свидетелство за професионална квалификации.
4 3 Учениците. успешно завършили хп клас, които не са се квнли или не са положили
успетнио никой от изпитите по т. 3 1., по свое тколание, получават удостоверение за завършенвтори тинпазиаттен етатт на средно образование.
4 4 доржаиттипт нзттит за придобиване на степен на професионална кшификацип се провеждаи пие части - по теория тта професиита и по практики на професиата, по нщионална изпита
програма утвърдена от министъра на образованието и науката. Орпннаатштта и
провеждането на държавннл изпит за придобиване на професионална квалификация се
опредслтт с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им , съгласнопържавниа образователен стандарт за придобиване на квалификации по профссшгта.
4.5 Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство запрофесионална квалификация. По свое желание придобилипт степен на професионална
кшхификшия може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
каатификации. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба на в от2016 г за информацията и документите за системата на предучилитштото и училитштотообразование (обн., дв, бр. бб пт 23.08.2016 г.).
4.6 След завършен хп клас и успешно положен изпит по теория на професията и по нракпикана профсспвта се придобива правоспособност по данъчен и митически посрещник(РЕдЗ).4.7 Организацията и провеждането на изпита/изпитите за придобиване на правоспособност се
опрелели съгласно наредба, издадена от министъра на образованието и науката и/или
нормативни актове на други компетентни ортани.

Придобнтата правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност(свидпслство за правоспособност или друг документ).
Условнлта и редът за издаване на документа за правоспособност се определит отнаредба, издадена от министъра на образованието и науката и/или с нормативни актове,издадении други компетентни органи.

У. ОБЯСНИТШНИ БЕЛЕЖКИ

;. Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета Закона застепента на образование. общообрапавателнив минимум и учебни. план, Зцппа запрофесионалното образование и обучение. рвнкова програма в - варнаттт 34, и държавнотообрааователно изискватте за придобиване на каалификатоти по професията данъчен и
митнически посредник.
: Учебнитт план се прилага за ученици, приети след завършен Уп клас.
3 Уш клас е клас от прогимназиалниа етап на основната степен на образование и в нета се
изучаваразширено чужд език.
4. Изучаванидтпърви чут-д етик продължава в хп клас като чужд език по професиите.5. Производствената практика се провежда по учебна програма и трафик. утвърдени от
директора на училището в зависимост от кппгретиик условия и щможностите за
организирането и. Учебната програма и трафикът се съгласуват с ръководители на
стопанската организации (предпрнттптето), в която се провежда практическото обучение.6 Учебните часове в задължителната професионална подготовка - учебна практика на учебенпредмет „Работа а учебна предприятие". са предназначени за развитие на предприемаческиумения и личностни качества в областта на изучаваната профееив чрез работа в учсбно-
тренировъчна фирма/учебна компаниа по избор, основан на заявеното желание на ученицитен съобразно възможните на училището. Изборът е в съответствие с държавното
образователно изискване за придобиване на квалификациипо професилта данъчен и
митнически посредник.
7 Учебните часове. предоставени за задължително избираема подготовка се раапраделттт в
училищния учебен план за осигурвване на допълнително обучение по учебни предмети от



„пиюобршаателиата „ прафесивнвлндта подготовка в съответствие с интересите и
индивидуалнитешмпжиши на учениците и с възмоююсштена училището.в. Учебните часове за сюбпдиоизбирвеиа поштавка имат да се използш по желание на
учениците за изучаване иа един или на учебни предмета.ч.часоат на Факултатиаии учевии чаши. които ще се изучават в ин име през учебнвтдиам/2023 са по предмет ФУЧ Бълпрски език и лшрагура 72 чвсв( 2 часа седмично) иФУЧ Математика 72 часа( 2 часа сешично). (: обща продължителност ш чяса.


