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АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ



НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ

 Закон за професионалното образование и обучение ДВ, бр. 59 от 2016 г., в 

сила от 01.08.2016 г.:

• чл. 12 – рамкови програми за обучение на лица, навършили 16 г.

• чл. 13г – структура на учебния план

• чл. 13д, ал. 4 – изисквания за разработване на учебните програми

• чл. 13а – съдържание на ДОС за придобиване на квалификация по професия

• чл. 27, чл. 28, чл. 28а, чл. 28б, чл. 28в и чл. 29 – видове професионална подготовка

 Държавен образователен стандарт (Държавно образователно изискване) за

придобиване квалификация по професията, приет с Наредба на министъра на

образованието и науката



 Рамкови програми, утвърдени със заповед на министъра на

образованието и науката на 17.03.2017 г.

• Рамкови програми А - за начално професионално обучение с придобиване

на първа степен на професионална квалификация

• Рамкови програми Б - за начално и продължаващо професионално

обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална

квалификация

• Рамкови програми Д – за начално професионално обучение с придобиване

на квалификация по част от професията

• Рамкови програми Е - за продължаващо професионално обучение за

актуализиране или разширяване на придобита професионална

квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен

на професионална квалификация след част от професията, първа или

втора степен

НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ



ОСНОВНИ ВАРИАНТИ НА РАМКОВИ ПРОГРАМИ

• Рамкови програми А – раздел трети „Рамкови програми А за лица,

навършили 16 г.“(стр. 16 )

вариант А 10 за начално професионално обучение с придобиване на първа

степен на професионална квалификация, дневна, вечерна и дистанционна

форма на обучение (стр. 21 )

• Рамкови програми Б - раздел трети „Рамкови програми Б за лица,

навършили 16 г.“(стр. 20 )

- вариант Б 13 за начално професионално обучение с придобиване на

втора степен на професионална квалификация, дневна, вечерна и

дистанционна форма на обучение (стр. 25 )

- вариант Б 16 за начално професионално обучение с придобиване на

трета степен на професионална квалификация, дневна, вечерна и

дистанционна форма на обучение (стр. 28)



ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ  И СЪОТНОШЕНИЯ

• Раздел А1 Обща професионална подготовка

- до 10% от общия брой задължителни часове. (до 24 уч. ч. за първа

степен, до 60 уч. ч. за втора степен и до 90 уч. ч. за трета степен);

- часовете от А1 не участват при изчисляване съотношението на

практическото обучение спрямо общия брой часове

• Последователност на учебните предмети в раздел А:

- часове за теоретично обучение – А1, А2 и А3;

- часове за практическо обучение – по А2 учебна практика;

- часове за практическо обучение – по А3 учебна практика;

- часове за практическо обучение производствена практика.

• Съотношение практическо обучение спрямо общия брой часове А2 +

А3

- за първа степен – не по-малко от 70%;

- за втора степен – не по-малко от 60%;

- за трета степен – не по-малко от 50%.

• Раздел Б Избираеми учебни часове – повече от един учебен предмет

при отчитане спецификата на всяка специалност от професията



ОФОРМЯНЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ТИТУЛНА СТРАНИЦА – наименование на Центъра, код и наименование на

професионалното направление, професията и специалността, степен на

професионална квалификация, ниво по НКР, срок на обучение, общ брой часове

(брой часове по теория, брой часове по практика), форма на обучение,

организационна форма, входящо минимално образователно равнище, населено

място и година на утвърждаване на учебния план.

I. Нормативно основание

II. Очаквани резултати от обучението – по ДОИ (до 2016 г.) или ДОС (от

началото на 2016 г.) за придобиване на квалификация по професията, съгласно

Наредба на министъра на образованието и науката

III. Завършване и удостоверяване на професионалното обучение – държавен

изпит, удостоверяване със Свидетелство за професионална квалификация, съгл.

Наредба № 8 за информацията и документите; подпечатване на издадения

документ

УЧЕБЕН ПЛАН – разпределение по видове професионална подготовка, учебни

предмети и часове

IV. Пояснителни бележки – особености при прилагане на учебния план като:

място на провеждане на обучението, график, специфични методи на обучение,

методи за проверка и оценка и др.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – разпределение на учебните предмети по теми и часове



СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

РАЗДЕЛ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН
ВИД УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ

ВИД ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОДГОТОВКА

РАЗДЕЛ А. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ

задължителни

А1. Обща професионална 

подготовка

А2. Отраслова професионална 

подготовка

А3. Специфична професионална 

подготовка

Практическо обучение

А2. Отраслова професионална 

подготовка 

Учебна практика:

………………….

А3. Специфична професионална 

подготовка

Учебна практика:

………………….

Производствена практика

РАЗДЕЛ Б.

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ

избираеми

Разширена професионална 

подготовка



ОСОБЕНОСТИ:
1. ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ „Д“  

за начално професионално обучение за придобиване на квалификация по 

част от професия

варианти

придобиване на 

квалификация по част 

от професия за СПК:

форма на обучение

учебни часове, предвидени за практическо обучение за 

придобиване на компетентности от отрасловата и/или 

специфичната професионална подготовка, са:

Д3 първа

дневна, вечерна, задочна, 

дистанционна, 

самостоятелна, 

индивидуална

не по-малко от 70 на сто от общия брой часове

Д4 втора

не по-малко от 60 на сто от общия брой часове

Д5 трета

не по-малко от 50 на сто от общия брой часове

Д6 първа

обучение чрез работа 

(дуална система на 

обучение)

не по-малко от 70 на сто от общия брой часове

Д7 втора

не по-малко от 60 на сто от общия брой часове

Д8 трета

не по-малко от 50 на сто от общия брой часове



2. ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО РАМКОВИ ПРОГРАМИ 

„Е“  за продължаващо професионално обучение за актуализиране или 

разширяване на придобита професионална квалификация, както и за 

придобиване на СПК след придобита квалификация по част от 

професия, първа или втора СПК 

продължаващо професионално обучение за: варианти:
входящо минимално квалификационно 

равнище

придобиване на степен на професионална 

квалификация

за продължаващо професионално обучение с 

придобиване на първа СПК

придобита квалификация по част от същата 

професия или по професия от същата област на 

образование

за продължаващо професионално обучение с 

придобиване на втора СПК

придобита квалификация по част от професия с

втора СПК

придобита първа СПК по професия от същата 

област на образование

за продължаващо професионално обучение с 

придобиване на трета СПК

придобита квалификация по част от професия с

трета СПК

придобита втора СПК по професия от същата 

област на образование

актуализиране и разширяване на придобита 

квалификация

за продължаващо професионално обучение за 

актуализиране и разширяване на придобита 

квалификация по професия с първа/втора/трета СПК

придобита първа/втора/трета СПК



УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

• Разработват се:

- въз основа на държавен образователен стандарт за придобиване 

на квалификация по професия

- съгласно изискванията, посочени в Рамковите програми 

(структура и съдържание на учебните програми)

- самостоятелно от обучаващата институция или съвместно със 

заявителя на обучението

• Утвърждават се от директора на обучаващата институция 



ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

НАПОО  http://www.navet.government.bg/

→ документи → нормативни документи (закони, наредби, 

рамкови програми)

→ държавни образователни стандарти

МОН       http://www.mon.bg/

→ нормативни актове

→ професионално образование → учебни планове и програми 

→ държавни образователни изисквания → рамкови програми 

→ национални изпитни програми



Благодаря за вниманието !

Национална агенция за професионално 

образование и обучение


