
 
Р Е  П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА 

      М И Н И С Т Ъ Р 
 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№  РД 09 - 1388/07.09.2009 г. 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 

от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 15 от Закона за степента на 

образование, общообразователния минимум и учебния план и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 6 

от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния 

минимум по класове, етапи и степени на образование, при спазване на изискванията на чл. 

66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осъществяване на 

професионално образование по професията  

 

                    У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

Учебен план за професионално образование по рамкова програма В с придобиване 

трета степен на професионална квалификация по професия код 525010 Техник по 

транспортна техника, специалности код 5250101 Автотранспортна техника и код 

5250102  Пътно-строителна техника, от професионално направление код 525 Моторни 

превозни средства, кораби и летателни апарати, дневна форма на обучение с прием 

след завършено основно образование съгласно приложението. 

Учебният план влиза в сила от учебната 2009/2010 година. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Милка Коджабашиева – 

заместник-министър. 

 

 

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

 



 

 

Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

 
       

СЪГЛАСУВАМ:         

ЮЛИАН ИВАНОВ 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ          

“ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР”   

на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР        
 

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ  - средно 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ           - 4 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ           - дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  
РАВНИЩЕ - завършено основно образование  

    

 

     

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н     П Л А Н 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В 

                             СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА 
 

 

 

                                      Утвърден със Заповед №  РД  09 – 1388/07.09.2009 г. 
 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  525  МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,  

                       КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 

             

ПРОФЕСИЯ:               525010    ТЕХНИК  ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

          
 

СПЕЦИАЛНОСТИ:   5250101   АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

                        

                5250102   ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА  

 

       

 

 

 

 

                   София, 2009 година 

 



 

 

 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09. 

 

 

ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас        І   срок – 18 учебни седмици 

 

ІХ, Х клас             ІІ  срок – 18 учебни седмици 

 

ХІ клас             ІІ  срок – 20 учебни седмици,   

 от които     2 седмици  

 за производствена практика. 

 

ХІІ клас             ІІ  срок – 17 учебни седмици,   

 от които     4 седмици за:  

– държавни зрелостни изпити; 

– държавни изпити за придобиване на  

трета степен на професионална квалификация. 

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката  за 

конкретната учебна година график.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Б.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  (ЗПП) 

  Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Здравословни и безопасни условия на 

труд 
2         

 

    36 

2. Икономика     1 2         54 

3. Предприемачество         2 1     54 

  Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1. Чужд език по професията             3 3 93 

2. Техническо чертане 2 2             72 

3. Материалознание 2               36 

4. Техническа механика     2 2         72 

5. Електротехника и електроника       

 

2 2     72 

6. Автоматизация           2     36 

7. Хидравлични и пневматични 

устройства в транспортната техника             2   36 

8. Информационни технологии в 

професията               2 26 

9. Безопасност на движението по 

пътищата           2     36 

10. Учебна практика по:                   

10.1. Общопрофесионални умения   4 3           126 

10.2. Управление на моторно превозно 

средство             31 31 

  Б.3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

  Специалност:  5250101  Автотранспортна техника   

1. Двигатели с вътрешно горене     4 2 2       144 

2. Автотранспортна техника         2 2 1 2 116 

3. Експлоатация на автотранспортната 

техника           2 2 2 98 

4. Електронни системи в 

автотранспортната техника             2 1 49 

5. Учебна практика по:                   

5.1. Двигатели с вътрешно горене       4 5       162 

5.2. Автотранспортна техника         3 5 4 4 268 

5.3. Диагностика             3 3 93 

6. Производствена практика         60 62 122 

  ВСИЧКО  Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 1832 

           

           

           

            
 
 
 

          



 
 

           

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                    Специалност:  5250102  Пътно-строителна техника   

1. Двигатели с вътрешно горене     4 2         108 

2. Автотранспортна техника         4       72 

3. Пътно-строителна техника         5 4     162 

4. Експлоатация на                                            

пътно-строителната техника             2 2 62 

5. Електронни системи в                                                       

пътно-строителната техника               2 26 

6. Учебна практика по:                   

6.1. Двигатели с вътрешно горене       4 3       126 

6.2. Обслужване и ремонт на                                                                                            

пътно-строителната техника           5 3   144 

6.3. Диагностика             3 3 93 

6.4. Технология на работа с                                              

пътно-строителната техника             4 5 137 

7. Производствена практика         60 62 122 

  ВСИЧКО  Б: 6 6 10 10 16 16 20 20 1832 

В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (ЗИП)         3 3 3 3 201 

                       ВСИЧКО  А + Б + В: 32 32 32 32 32 32 32 32 4508 

Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 

ПОДГОТОВКА (СИП) 4 4 4 4 4 4 4 4 556 

  ВСИЧКО  А + Б + В + Г: 36 36 36 36 36 36 36 36 5064 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

1. Пълният курс на обучение за ІХ–ХІІ клас дава възможност за: 

 придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно  

образование;  

 придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на 

професионална  квалификация; 

 придобиване право за явяване на изпити за правоспособност, изисквана за 

упражняването на професията. 

2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен 

ХІІ клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Техник 

по транспортна техника, специалност Автотранспортна техника или Пътно-

строителна техника. 
3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация 

се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на 

образованието и науката. 

4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба  № 3 от 2003 г. за 

системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

5. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална 

квалификация. 

6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално 

образование, е определено в Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на 

народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

7. Правоспособност се придобива след успешно завършено обучение и положени изпити 

по теория и по практика, както следва: 

 специалност  Автотранспортна техника: 

- за управление на моторно превозно средство от категория В. 

 специалност  Пътно-строителна техника: 

 - за управление на моторно превозно средство от категория В; 

 - за работа със специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини  

за земни работи) категория Твк-М; 

 - за машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. 

8. Изпитите за придобиване на правоспособност се провеждат по национални изпитни 

програми, утвърдени от министъра на образованието и науката или нормативни актове 

на други компетентни органи. 

9. Организацията на изпитите се определя съгласно наредба, утвърдена от министъра на 

образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи. 

10. Придобитата правоспособност се удостоверява със свидетелство за правоспособност. 

12. Съдържанието на свидетелството за правоспособност е определено в Наредба № 4 от 

2003 г. за  документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра 

на  образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни органи. 

13. Условията и редът за издаване на свидетелствата за правоспособност се определят с 

наредба, утвърдена от министъра на образованието и науката и/или нормативни 

актове на други компетентни органи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

 

1. Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета, Закона за 

степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за 

професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В1, и 

Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

Техник по транспортна техника. 

2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІІ клас като чужд език по професията. 

3. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятието), в която се провежда практическото 

обучение.   

4. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за осигуряване на допълнително обучение по учебни 

предмети от общообразователната и професионалната подготовка в съответствие с 

интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на 

училището. 

5. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание 

на учениците за изучаване на един или два учебни предмета. 

6. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка и/или за 

свободноизбираема подготовка в ХІ и ХІІ клас, могат да се използват и за формиране 

на предприемаческа нагласа и предприемачески умения в учебно предприятие 

(учебно-тренировъчна фирма, учебна компания или други форми) по желание на 

учениците и съобразно възможностите на училището. Изборът е в съответствие с 

Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по 

професията.  

7. Учебната практика по управление на моторно превозно средство се организира и 

провежда индивидуално за всеки ученик.  

8. За специалност Пътно-строителна техника обучението за придобиване на 

правоспособност за машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или 

електромагнит, се провежда в зависимост от възможностите на училището и 

желанието на учениците. Практическото обучение за придобиване на 

правоспособността е включено: 

 по учебна  практика – в учебния предмет за обслужване и ремонт на пътно-

строителната техника; 

 по управление на крана – в технологията на работа с пътно-строителната 

техника. 

 

 
 

 

 

 

 

 


