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към……………………………….. 

(точно наименование на институцията по съдебно решение) 

 

 

Утвърдил:______________ 

име на директора/ръководителя 

  на обучаващата институция 

подпис и печат на ЦПО-то 

 

ПРИМЕРЕН УЧЕБЕН ПЛАН  

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С 

ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Професионално 

направление 

……………………………… Код:…………………. 

Професия ……………………………… Код:…………………. 

Специалност ……………………………… Код:…………………. 

Степен на професионална 

квалификация 
първа 

 

Ниво по НКР: 2  

Срок на обучение: до 6 месеца  

Общ брой часове 300 ч.  

от които: - 

брой часове по теория: ……. 

брой часове по практика: ……. 

Форма на обучение дневна  

Организационна форма  квалификационен курс 

Входящо минимално 

образователно равнище 

завършен начален етап на основното образование или 

успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от 

училища в системата на предучилищното и училищното 

образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта 

или на Закона за предучилищното и училищното 

образование, или валидирани компетентности за начален 

етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО 

 

 

 

гр./с.………………….20…. г. 

(населено място и година на утвърждаване на учебния план) 

  



I. Нормативни основания 

Настоящият примерен учебен план и учебните програми по отделните предмети/модули от него 

са разработени: 

 на основание чл.13г от ЗПОО и чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО; 

 в съответствие с: чл. 27, ал. 2, 4, 5 и 6; чл. 28, чл. 28а, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2; чл.28б, ал. 1, 2 и 

ал. 3, т. 2; чл. 28в, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 2; чл. 29 от ЗПОО; 

 в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване квалификация 

по професията „……………“(или ДОИ, обнародвани преди промяната в ЗПОО от 

01.08.2016 г.), приет с Наредба № …/дата…….. издадена от МОН; 

 в съответствие с рамкова програма А (чл.12, т. 1, буква „а“ от ЗПОО). 

II. Очаквани резултати от обучението: 

по ДОИ за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ до 2016 г. 

Пример: 

Резултати от ученето 

Знания Умения Компетентности 

   

   

   

   

 

по ДОС за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ от началото на 

2016 г. 

Пример: 

ЕРУ Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на околната среда 

Резултат от учене 

1: 

 

Спазва хигиенните норми, здравословните и 

безопасни условия на труд на работното 

място 

Знания  Познава нормативните документи за 

здравословни и безопасни условия на 

Труд; 

 Познава професионалните и здравните 

рискове при изпълнение на 

        различните трудови дейности; 

 Знае защитните приспособления и 

средства за сигнализация и маркировка 

Умения 

 

  

Компетентности 

 

  

Резултат от учене 

2: 

……………….. 

 

III. Завършване и удостоверяване на професионалното обучение по рамкови програми „А“ 
 Начално професионалното обучение с придобиване на първа степен на ПК завършва с 

полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория 

и практика на професията. 

 Придобитата първа степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 

квалификация номенклатурен № 3-54, съгласно т. 19 от приложение № 4 към чл. 31 на  

Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 Свидетелствата за професионална квалификация се подпечатват с: 



 печат с изображение на държавния герб от държавните и общински по форма на 

собственост центрове за професионално обучение, съгласно чл. 40а, ал. 1 от ЗПОО;  

 обикновен собствен кръгъл печат от частните центрове за професионално обучение, 

българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за 

професионално обучение, съгласно чл. 40б, ал. 1 от ЗПОО. 

  



ПРИМЕРЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА,  

ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ 

 

IV. Пояснителни бележки 

№ 
Видове професионална подготовка, 

Учебни предмети/модули 

 

Брой 

учебни 

часове 

Раздел А. Задължителни учебни часове 

Теоретично обучение 

Раздел А1. Обща професионална подготовка  

1. Здравословни и безопасни условия на труд  … 

2. Предприемачество  … 

3. Икономика  … 

Общ брой учебни часове за раздел А1 … 

Процент на учебните часове А1 спрямо общия брой 

задължителни учебни часове за раздел А – не повече от 10% 
до 24 ч. 

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка 

30% 

брой часове за 

теоретично 

обучение 

(А2+А3) 

1.  … 

..  … 

 Общ брой на учебните часове за раздел А2 … 

Раздел А3. Специфична професионална подготовка 

1.  … 

..  … 

 Общ брой на учебните часове за раздел А3 … 

Общ брой на учебните часове по теоретично обучение 

 за раздел А2 + раздел А3 

… 

Практическо обучение 

70% 

брой часове за 

практическо 

обучение 

Раздел А2. Отраслова професионална подготовка 

1. Учебна практика … 

..  … 

 Общ брой на учебните часове за раздел А2 … 

Раздел А3. Специфична професионална подготовка 

1. Учебна практика … 

..  … 

 Производствена практика … 

Общ брой на учебните часове за раздел А3 … 

Общ брой на учебните часове по практическо обучение за 

раздел А2 + раздел А3 

… 

Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо 

общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А3  

не по-

малко от 

70% 

Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А най-малко 

240 

Раздел Б. Избираеми учебни часове 

Разширена професионална подготовка 

1.  … 

..  … 

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б 60 

Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове 

за раздел А + раздел Б 

най-малко 

300 



Особености при прилагане на учебния план като: място на провеждане на обучението, график, 

специфични методи на обучение, методи за проверка и оценка и др. 


