
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД ГУРКОВО,
община Гурково, област Стара Загора. ул."Княз Александър Батенберг" 21. 

тел.04331 / 2271 :e-mail:sougur@.abv.bg

СПЕЦИАЛНОСТ:
код 8110902 „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения” 
ПРОФЕСИЯ:
код 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг’

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 
№ 12/11.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора № 615 от 11.09.2018 г.

Входящо образователно равнище - завършено
основно образование
Срок на обучение - 3 години
Форма на обучение - дневна Организационна
форма - клас
Изходящо образователно равнище -  завършен X  
клас
Ниво по национална квалификационна рамка 
(НРП) - 2
Рамкова програма В - ВАРИАНТ АЗ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на 

професионална квалификация 
без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

за IX „а“ клас
за учебната 2018/2019 година

Учебна 2018/2019 година



1.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2018 г.

IX клас I срок - 18 учебни седмици

IX клас II срок - 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ:

Есенна ваканция 
Коледна ваканция 
Междусрочна ваканция 
Пролетна ваканция

- 01.11.2018 г. - 04.11.2018 г.
- 22.12.2018 г. - 02.01.2019 г.

- 05.02.2019 г.
- 30.03.2019 г. - 07.04.2019 г.

Графика на учебния процес е утвърден със Заповед № РД09-1708/ 

29.08.2018г. на министъра на образованието и науката за учебната 2018/2019

година.



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Видове подготовка, учебни предмети
I гимназиален етап

IX клас
Учебни седмици 36

Раздел А -  задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка

Учебни предмети
Седмичен брой учебни часове Годишен брой 

учебни часовеI срок II срок

Български език и литература
лд д 108

Математика д 3 108

Информационни технологии 1 1 36

История и цивилизации 2 2 72

География и икономика 1 I 36

Философия 1 1 36

Биология и здравно образование 1 1 36

Музика 0 1 18

Изобразително изкуство 1 0 18

Физическо възпитание и спорт 2 2 72

II. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на 
труд

1 0 18

Общо за раздел А 16 15 558

Раздел Б -  избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка

0 0 0
IV. Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на 
храненето

0 1 18

Сервиране 1 1 36
Безопасност и долекарска помощ в 
ресторанта

1 0 18

V. Разширена професионална 
подготовка 8 8 288

1 .Здравословни и безопасни условия на
труд

о
Д

о
Д 108

2. Сервиране 3 лд 108



3. Микробиология и хигиена на 
храненето 2 2 72

Общо за раздел Б 10 10 360

Общо за раздел А + раздел Б 32 32 918

Раздел В -  факултативни учебни часове
VI. Допълнителна подготовка 4 144

ПГ”
2.
Общо за раздел А + раздел Б + раздел 
В

26 25 918

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Професионалното обучение по този учебен план се придобива след успешно 

положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална 
квалификация - по теория и практика на специалността „Работник в обслужване на 
заведения за хранене и развлечения" от професията „Работник в заведенията за 
хранене и развлечения'’.

3.2. Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 
професионална квалификация.

3.3. Учениците, успешно завършили X клас, които не са се явили или не са положили 
успешно изпита по т. 3.1, по свое желание получават удостоверение за завършен 
първи гимназиален етап на средно образование.

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 
провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 
национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 
Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на 
професионална квалификация се определят с наредба на министъра на 
образованието и науката, а съдържанието им - съгласно държавния образователен 
стандарт за придобиване на квалификация по професията.

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 
свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият 
степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение 
към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 
документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и 
документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн.. ДВ. 
бр. 66 от 23.08.2016 г.).

IV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
4.1. 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 А - вариант АЗ и 
Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по 
професията „Работник в заведенията за хранене и развлечения“.

4.2. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 
разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, 
които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата 
и/или специфичната 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.

4.3. 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 (предприятие), в която се провежда практическото 
обучение.

4.4. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да 
се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които 
училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.


