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УТВЪРЖДАВАМ:......... 

ФАНА ЧОЛАКОВА 

/Директор на ПГЕС-гр. Търговище/ 

 
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ  -  завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ         - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ         -     дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -       клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ –  завършен ХІІ клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА (НКР) – 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В6 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН 
 

за професионално образование по рамкова програма „В6“ 

степен на квалификация-втора 

 

в сила 2022-2023 учебна година 

 

за XI a клас 

  

 

  . 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

код 5220201 «Електрически машини и апарати» 

 

ПРОФЕСИЯ:  

код 522020 «Електромонтьор» 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

код 522 «Електротехника и енергетика» 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

XI клас    І срок  - 18 учебни седмици 

 

XI клас    ІІ срок – 20 учебни седмици 

    от които 2 седмици за производствена практика 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за конкретната учебна 

година график. 

 

II Разпределение на предметите и часовете 

 

 Учебни предмети/модули за 

професионална подготовка 

XI клас ОБЩО 

 Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език-Руски език 2 2 72 

3. Математика  2 2 72 

4. Гражданско образование 1 1 36 

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията-английски 2 2 72 

 Общо за раздел А    432 

 

Раздел Б-избираеми учебни часове 

III. Отраслова професионална подготовка 
1. Теория на професията 

1.1. Електроника 1 2 54 

2. Практика  на професията 

2.1. Учебна практика:    

2.1.1 Електрически измервания 2 1 54 

IV. Специфична професионална подготовка 
 Теория на професията    

1 Електрически инсталации 1 1 36 

2 Електрически машини 3 3 108 

3 Електрически апарати 1 1 36 

4 Технология 2 2 72 

 Практика на професията    

 Учебна практика    

1 По специалността 6 6 216 

2 Лабораторна 2 2 72 

 Производствена практика   64 

V. Разширена професионална подготовка 

1. 
Учебна практика по: 

Монтаж на синхронни машини 2 2 72 

VI. Разширена подготовка    

 Общо за раздел Б   720 

VII. Раздел В – факултативни учебни часове 

1. Допълнителна подготовка 0 0 0 



 Общо за раздел А+ Раздел Б +Раздел В   1152 
 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния 

план, рамкова програма В – вариант В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на 

квалификация по професията „Електромонтьор“. 

.2. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, са разпределени  в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват и усъвършенстват отделни 

компетентности от общата и отрасловата 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.  

3. В учебните часове за разширена професионална подготовка са  включени за изучаване учебни 

предмети  с учебно съдържание, необходимо за придобиване на правоспособност.  

.4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се използват и за 

усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с по-ниска 

степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и възможностите на 

училището. 

 

 

 

Настоящият учебен план е разработен на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното образование и обучение и 

чл. 13, ал. 1 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 

2 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с осъществяване на професионално 

образование по професията и Заповед № РД 09-4344/30.08.2017 г. на заместник-министъра на 

образованието и науката. 


