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Училищният учебп план е разреда-ен ня пепо-„ше чл.!4 пт н.педп. лед/30.11.2015 г. за
жените ппанппе. рамкова програма „в" , вариант во, Държавния образователен стшшарт
„юс-) за придобиване на квалификация по професията „м.ппичееп. и „мъчи.
идмииипрпция“. типов учебен шии ]: епепишнщ-т. утвърден със Заповед на министъра
на мон М! Рд 09-3971/2в.ов.2ш7 година. Настоящият училищен учебен план е приет на
„седите на Педпшгицеекия съвет пп 12.09.2022г. е преюппп мен и „1.94. ппА от зпуо и
съгласувдн с Обществен съвет към пгмк1> с протпжшми от 13.09.2022п приет с решение на
Мннистсрскиясъш ”9601” 7 08 Пт

Бур-педи г.



|, ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

1 рафикьг „:: учебната година определя продължителиосгта на учебните сроюове.
ваканциите и неучебните дни.

0111. 1х. х, х1 и хп клое [крик » 18 учебни седмици

1/111и1х клас 11 срок-11: учебни седмици

х клас 11 срок : 20 учебни седмици.
от които 2 седмици
за производствена практика

141 ми: 11 срок - 20 учебни седмици.
от които 2 седмици
" ироизводшец. пряпикд

х11 клас 11 срок , 13 учебни седмици.
от които 2 седмици
за произвпдсгвепвпрактика

11:56:10 срок ишио юни
1 чебеи срок 15.09.2022г. 51.01.202зг.
" !чвбеи (ми: 06.02.2022“. 30.06.2022”.

вжмщии нмишо КРАЙ
Есенна 29.10.2022г. п1 „11.1012г.
Коми... 20.12.2022г. 02.01.2023г.
Междусрочщ 01.02.2012и 05.02.2025г.
Прадеш. 00.04.2022г. 17.04.2025г,

Свлмичип р.:иие ии:

155, 05:00 - 05:05 00:45 - 00:50 митични:: чи: 05:50 . 00:35 09 5 . 09 40 между-:.еие
3 чи: 09:40 - 10:25 10. 5 -1 430 между-пси:
4ч|с 10:30»11:15 11 5.1 35мпцучдсие
5 чцс 11:35 . 12:20 12 0 51 25мет-пси!
5 ще 12:25 - 13:10 13:10 .13:15 маши-пси:
7т 13:15 - 14:00 14 00 -1 05 „щи-ем
в чцс 14:05 . :50 10:50 - 14:55 между-яки:
9 чк 15:00 . 15:45
нво-внл плодови
нвоемдт 16.06.202311
ДЗИ-БЕЛ 23.05.2023п БДЗП-25.05.201Зг
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1 : " “ : :
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! Бъпгврски ехик и литератури 144 тв
: чт пик , Английски пих 432 т: чужд език „ Рускипик 71
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в иеюрии и пивилипции 71 72

7 География и икономии за за
: Филмофил 35 за
9 Гршлиско обрммиие
ю Биология и Ирина рбршввиие 54 36

и Физика и вслраиаиии 54 36

|: Химия и олшлие ил околии орелл 36 54

|! Мутикв | 3 |!
„ Изобразително изкупи на и
н Физическо възпкшиие и спорт 7: 71

и. общ. промива-лии ппдготовп
1 чужд пик ло лррфесилп1нглипски

: Здравословни и беаппвсниусловия ил труд и
3 Предприемачество )в
4 Икономика

Общи !! раздел А 1152 т
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У"! ХХ

Учебни седмици за за
1 2 :, ., 4

Ридъл Б - избиркми уиебии чпюи
ш Отратова професионална „адютант

х обли икоиоиииееидтри. 90
: Обща теория ил счетюдидп шчтосг
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1 Право
5 Би1иес комуникации 35
в Уцебиа практика
и Обща пприл и. счтюдмп отчитат
ли Специфичниирафееилиша подготвил
! Счетоводство на предприятие
2 Финанси
: Стоколилиие
4 вьишиипргодеки еделии

: Пипни-данни и техишюгия на митнически-ц
> двйнпп

6 сргдиизацил и теиишюгии ид длиъчиш
дейност

7 Междуиддадли пшшвиия
:; Учебни практики
5.1 Счеювпдсгвп на предприятия:
в.: Фил-леи
в.: Стоиошиие

и Външнппргоики сделки

„ Оргпиизшия и технология ил итииескнд
деииш

м Оршиизщияи шхиологии ил имъ-"пп
двйипп

м Междунарвдии плащания
нв Рпбпщ в учебно лредлрипие
9 Производствена практики
„ Разширена лррфссшмщнаподготовка 54

миоиомиид и: лредлрипит 54

и Разширени подготовка
Обща за ризлел в 216
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„или. в- Фтулпгипии„едил чцшт !Дилмиителиа подгвтикл 144 Х 144



6.1 Бъчтарсии език и литература 72

6.2 Мвтмпгтш 72

ьз Бизнес комуникщии 72

5.4 обща икоиомическа теории 71

Общо та разаел в + раздел :; + ряшел
1296 1196

“| . ОРГАНИЗАЦИЯНА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2011/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

з 1 Училищният учебен план е приет на заседание на пеаатотическнп съвет с протоиол Кв 11

от 12пит г. след съгласуване с обществени. съвет към училището при условната и по
реда на чл. 2б9. ал. 1 и 3 от зпуо и утвърден със заповед лорд »0247 от швщшг. за
приемане на учебни планове на директора на училището.
3.2 Учнлищнилтучебен план е в сила за приетите в Уш влас през учебната 2021/2022 тодина
които слепва да завършат хп клас пре. учебната 2025/2026 година.
3.3 в училищнна учебен ппан са спазени изискванията и задължителните елементи.
посочени в чп 14. във от Наредбами от 30.11.2015 т. за учебни план.
з 4 Училищният учебен план е разработен а емиветстаие с интересите на учениците и
пъ1можностит= на училището. отвари на вида образованието, на спецификите на
обучението и е утвърден за всички паралелки за учебната 2022/2021 година.
3.5 Учебното време, предвидено в учнлищнип учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети/модули е задължително за всеки ученик в
училището
3 б Чужпнат език. определен за изучаване по общвобрвзоваттепниа учебен предмтужл език
и училищния учебен план а първия и класовете от степента от кпйто започва изучаването
му. не може да се промени в училищните учебни планове за същата пвралеттка в следващите
класове от степента.
3.7 Училищният учебен план но може да опрецепа условия и ред за завършване на етапи и
степени на образование. не се промени по време на учебната година и се спаааа етрикпто.
3.1: Велка учебна седмица, освен задължителните учебни часове. се вклнжва и по един
учебен час по учебник предмет „Физическо възпитание и спорт“ на основание чл.91, ал41 от
зпуо. които се използва за организиране и провеждане на спортни дейността на оптрито.
съгласно чл. 1б. „5 от зсоомуп, чл.21, в.п.] от Закщш за физическото възпитание и спорта:
решение на пс МП от 30.0б.2021 г.. те следва: волейбол, сътласно чл.259. ало! 01 зпуо.
Процължитслиоспа на обучение е един учебен час или в блок от два учебни часа.
за в съответствие със заповед на РД 09-1804/31.08.2021 г. Учениците ог 1х клас изучават в
часа на мшса вдп съгласно действащия учебна програма за 1х клас , 4 часа годишно.
3410 Сътасно чл.5, ал.1, ал.2 и из от Наредба за условията и реда за разкриване и

осигуриш-: ценността на курсовете по начална и/или специална военна подтотпвка във
веицтита училища и за повторната на учениците от средните училищакокто е приета с
ПМС ”943 т 22 0242013 1“. и е в сила от 01.03.2013 г. и в съответни: (: писмп Кв РД-20-
т7шч.о7,2015 г на рио на мон , Бургас, учениците от девети и десети клас в средните
училища преминават задължителна подготовка по чл.5о. вл.1 от Закона за резерва на
въоръжените сили на Република България в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5
учебни часа за десети клас от ппрсделенит: часове на класа: организационната форма за
провежданена часовете по вл.1 е тотаснп-урочна.
3.11 Училищният учебен план се включва в Национатцтвта електронна информационна
система по чл4250. ал.3 от зпуо като приложение към Списък-образец на



з 12 На основание ттлдоз. 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
токткинескиясекретар.
: 13 Харткен носител на училищния учебстт план да се съхранява в кабинета тта директора. и
злупд. Копие от учебния план да се съираттдва и в класьори с личните дела на учениците от
класа.

“7. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНМНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

4 т Професионалното образование по този учебен план се придобива след:
усттстцно положен държавен зрелостен изпит по учебник предмет Български език и
литература;
успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална
квалификация , тто теория и практика на професията „данъчен и митнически посредник”
4.2 Завършсипш профвсипнално образование се удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална квалификации.
4.3 Учениците. успешно завършили хп клас. които не са се явили или не са положили
усттсштто 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
ттровсжца в лае час-[и - по теория на професията и по пратика нд професията. по национална
изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Ортанизвнилта и
проза-шипа на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се
определят с наредба на министъра на обратованието и науката в съдържанието им е сътласно
държавния обрадователеистандарт за придобиване на квалификация по професията.
4 5 Придобитдтв степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство
и професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свтщетелството за
професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в
Наредба М: 3 от гптб г. за информацията и документите за системата на предучилищното и
училищнотообразование (обн., дн. бр. 66 от нямото г.).
4 6 След завършвихн клас и успешно положен изпит по теория на професията и на практика
на птктфескпта се придобива правоспособност по тшнъчен и митически ппсрешшк(РЕд3)
4 7 Ортаиизацияп и проишнт на изпита/изпитите за придобиване на правоспособност
се определи съгласно наредба издадена от министъра на образованието и иаукдта и/или
нормнтивии стените на други компетенпти органи.

Придобитттта правоспособност се удостоверява с документ за правоспособност
(свидетелство за правоспособност или друг докумет).

Усповит и редът за издаване на документа за правоспособност се определят от
наредба. издадена от министъра на обрадованието и науката и/или с нормвтивии тове.
младини от други компетентни органи.

У. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

| Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета. Закона за
стспента на образование, оошообразователния минимум и учебния план, Закона за
професионалното образование и обучение, рамкова програма в - вариант в4. и Държавното
обратователноизискване за придобиване на квалификация по професията данъчен и
митттичсски посредник.
2 Учебният план се прилага за ученици. приет след завършен х/п клас.
3. хт клас с клас от протииивтиалния етап на основната степен на образование и в нето се



шучапв чужд език по професията
4 Итучаиаиии : първи чужд =3ик продължава в хп илаошо чужд шик по професнета.
5, Производпвентя практика се провежда по учебна протрамв „ график, утвърдени от
директора на училището в зависимост от ионпрептитеусловия и възможностите за
ор. аничараието и. Учебната програма и трафикът се сътвеуввт е рьшюдителл иа
стопансивтв организация (предприятие-в), а кат сепрот прелети-тесто обучсиие.
в Фаиуптатиапитеучебни чаши. иоито ще се изучава-: през унебплта202212013 тип. са:
Бишсс тиуиикаииип чаоа и Обшд икономическа теория -72 часа с обща продължителност
144 часа
7 Часова:т рвдширеилта професионална попштовкя в [Х хлад еа 54 и учениците ще
изучат предмета -Ииономииа на прсдприлипо.
:; Учебните часове в Задължтелнпв професионална полютошщ . учебна практика по учебен
прсдмот „Работа в учебно предприятие". еа пршщнпчсни ал рнпвитие на предприемачески
„тис-пии и личностни иачестал в обли/спа ня изучаванитепрофесия чрез работа а учебно-
трснировъчпафирма/учебна оомпании по избор, основан на швенотожелание на учениците
и съобрашс възможностите на училището. Изборът е в съответствие с държавната
ооратователнп и зискван: аа придооишена квалификдция по професията .. данъчен и
митнически посредник“
9.Учебиите часове, предоставени за задължително избираема подготовка. се разпределят в
училищиид учебен план за оеитуриввнена допълнително обучение по учебни предмет от
обшообршшелнпа и лрофеоидпщптптл подготовка в сюгвстстви: с интересите и
индивидуалните възможност на учениците и с възможност на училището,
|0 Учебнит: чаеоае за свободно избираема пашшпвкамет да се използват по желание на
учениците за изучаване на един или два учебни предмт.


