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Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет, 

протокол № 15 от 01.09.2022год., съгласуван е с обществения съвет към училището, 

протокол № 3 от 13.09.2022год. и е утвърден със заповед на директора № РД 02-537 от 

05.09.2022г. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2022/2023 година за учениците 

в ХІб клас и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 

І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

 

№ 
Видове подготовка, учебни предмети 

Втори гимназиален етап 

 ХІ клас 

Седмичен брой 

часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел А – задължителни учебни часове 

І. 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 

ІІ. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията – английски език 2 2 72 

 
Общо за раздел А 12 12 432 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

ІІІ. Отраслова професионална подготовка 

1. Теория на професията    

1. Техническа механика 1 0 18 

2. Електроника 0 1 18 

3. Заваряване 1 0 18 

4.  Термодинамика 1 0 18 

2. Учебна практика    

1. Заваряване 4 4 144 

ІV. Специфична професионална подготовка 



 
 

1. Теория на професията    

1. Корабни спомагателни механизми 1 2 54 

2. Корабни системи и устройства 1 0 18 

3. Корабни двигатели с вътрешно горене 1 2 54 

4. Корабни парни котли и турбини 1 1 36 

2. Практика на професията    

2.1. Учебна практика    

1. 
Обслужване и ремонт на корабни машини и 

механизми 
4 5 162 

2. Плавателна 
13 дни по 8 часа 

1 ден по 4 часа 
108 

3. Производствена практика - плавателна 12 дни по 8 часа 96 

V. Разширена професионална подготовка  

1. Теория на професията    

1. Корабни силови уредби 2 2 72 

2. Практика на професията    

2.1. ……………    

Общо за раздел Б 17 17 612 

Общо за раздел А + Б 29 29 1044 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VІІ. Допълнителна подготовка - - - 

1. …….. - - - 

Общо за раздел В - - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 29 29 1248 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен 

учебен план“ на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
72 

1. 
Модул за осъществяване на спортни дейности – 

футбол, баскетбол 
1 1 36 

2. Час на класа 1 1 36 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на Типовия учебен план, утвърден 

със заповед № РД 09 – 5137 от 08.09.2017г.  на министъра на образованието и 

науката за специалност от професия с код 5251001 „Корабни машини и механизми“, 

съгласно чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 



 
 

и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 6 към чл. 12, 

ал. 2, т. 6 към същата Наредба.                                

2. Училищният учебен план е разработен с участието на местния бизнес – к.д.п. Богдан 

Богданов – председател на УС на Българска морска камара с цел осигуряване на по-

големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, 

обвързано с реалните потребности и с възможностите на бизнеса и въз основа на типов 

учебен план на специалността с код 5251001 „Корабни машини и механизми“ от 

професията с код 525100 „Корабен техник“, утвърден със заповед № РД 09 – 5137 от 

08.09.2017 година на министъра на образованието и науката, и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия.  

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – футбол 

(първи учебен срок) и баскетбол (втори учебен срок), съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, Заповед № 

РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране 

и провеждане на спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна  дейност  

по време на учебната година. Предвидените часове за спортни дейности, по един час 

седмично се провеждат в спортната база на гимназията – училищни спортни площадки 

и физкултурен салон, съгласно седмичното разписание на паралелката. 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015г.  за учебния план. Часът на класа се 

включва в седмичното разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът 

на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

5. Учениците, успешно завършили ХІ клас, по свое желание може да придобият: 

5.1. Втора степен на професионална квалификация след успешно положен държавен 

изпит по теория и практика по специалността „Корабни машини и механизми“ от 

професия „Корабен монтьор“; 

5.2. Правоспособност по заваряване след успешно положени изпити по теория и 

практика за придобиване на правоспособност Заварчик на ъглови шевове, модул Е1 и 

Е2. 



 
 

Организацията и провеждането на държавните изпити и изпитите за придобиване на 

правоспособност се определя съгласно наредба, издадена от министъра на 

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

6. Учебните часове от разширена професионална подготовка развиват и 

усъвършенстват компетентности от отрасловата професионална подготовка в 

съответствие с интересите на учениците, възможностите на училището и с ДОС за 

придобиване на квалификация по професията. 

7. Плавателната практика и производствената практика - плавателна се провежда по 

учебна  програма и график, утвърдена от директора на училището в зависимост от 

конкретните условия и възможностите и за организиране. Учебната програма и 

графикът за провеждане на плавателната практика във фирми - партньори на училището 

се съгласуват с ръководителите на фирмите. Преди практическото обучение всеки 

ученик преминава обучение по „Основна подготовка по морска безопасност“ (съгласно 

Конвенция STCW), което се удостоверява със свидетелство издадено от ИА „МА“. 

Производствената практика – плавателна в се организира в съответствие с Наредба № 6 

за компетентност на морските лица в Република България. Когато по време на учебната 

година има възможност да се осигури кораб и да се проведе плавателна практика 

пропуснатото учебно съдържание се прегрупира и преподава на учениците. Часовете по 

производствена практика – плавателна могат да се провеждат и през месец юли, август и 

септември след приключване на учебните занятия по график, утвърден от директора, 

след съгласуване с началника на РУО.  

8. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 година, 

съгласно член 16, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план. 

9. През учебната 2022/2023 година не са предлагани и избирани от учениците учебни 

часове от раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 

10. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава във ВМГ „Св. Н. Чудотворец“, град Варна, член 19, ал. 2 от  

Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план. 

11. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, член 19, ал. 3 от  

Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план. 

  


