




































































































СРЕДНО УЧИЛИЩЕ„ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" - КОТЕЛ 

8970 Котел, област Сливен тел./факс 0453 / 42182 ; тел. 0453 / 42185 
ул. ,,Атанас Белопахов - учител"№ 1, e-mail: st1-kotel@mail.ru; www.su-kotel.com 

УТВЪРДИЛ: ................. �� 
Стефан Дондев )
Директор на СУ"Георги Стойков Раковски11 

гр. Котел

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЕ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

VIII клас 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

КОД 812 „Пътувания, туризъм и свободно време" 

ПРОФЕСИЯ 

КОД 812030 „Екскурзовод" 

СПЕЦИАЛНОСТ 

КОД 8120302 „ Екскурзоводско обслужване" 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалностга с код 8120302 „Екскурзоводско обслужване" от професията с код 

812030„Екскурзовод" , утвърден със заповед №Р Д 09 - 3065./11.08.2017 година н:а 

министъра на МОИ по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В6" и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалностга от професия. 

Пv.иет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № .1.fJ. . .1

.. J.Q ..... 09.2019г.Утвърден със заповед на директора РД l!:.9.3.� .. J ••••• д.J ... 09.2019. 

Съгласуван с обществения съвет към училището с протокол № ... � . ./ .. . �1.09.2019г. 

Клас: 8°
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" - КОТЕЛ 

8970 Котел, област Сливен тел./факс 0453 / 42182; тел. 0453 / 42185 
ул. ,,Атанас Белопахов -учител"№ 1, e-mail: su-kotel@mail.ru; www.su-kotel.com 

УТВЪРДИЛ: ................ . 

Стефан Дондев 

(!(l 
....... / 

Директор на СУ"Георги Стойков Раковски" 

гр. Котел 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЕ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

IX клас 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

КОД 812 „Пътувания, туризъм и свободно време" 
ПРОФЕСИЯ 

КОД 812030 „Екскурзовод" 

СПЕЦИАЛНОСТ 

КОД 8120302 „ Екскурзоводско обслужване" 

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 8120302 „Екскурзоводско обслужване" от професията с код 
812030„Екскурзовод" , утвърден със заповед №РД 09 -3065./11.08.2017 година на 

министъра на МОИ по рамкова програма В -ВАРИАНТ „Вб" и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. 

Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол No ла .... / 
.�.Q ........ 09.2019r.Утвърден със заповед на директора РД lt:-.. �.� .. ./ ..... ЛJ .... 09.2019.

Съгласуван с обществения съвет към училището с протокол № .. 1 .. ./ .® .. :09.2019r.

Клас: 9в
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ„ГЕ:ОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" - КОТЕЛ 

8970 Коте:1. об.1аст С.1иве11 те.1./факс 0453 / -Ш82; те.1. 0-+53 / .+2185 

у.1 ... Атанас Белопахов - учите,1"№ 1. e-mail: st1-koн:I а mail.ru: \\'\\'\\'. su-kotel.com 

"(, . (,,�-

УТВЪРДИЛ: .................... ·w[f-'
Стефан Дондев 

Директор на СУ "Георги Ст. Раковски"

гр.Котел 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Х клас 

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПРОФЕСИОНАJПIО НАПРАВЛЕНИЕ: 

КОД 812 „ПЪТУВАНИЯ,ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ„

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 812030 .. ЕКСКУРЗОВОД„

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 8120302 „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ„

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на 

специалността с код 8120302 .,Екскурзоводско обслужване·· от професията с код 

812030 ,.Екскурзовод·' , утвърден със заповед №Р Д 09 -3065/ 11.08.2017 година на 

министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ .,В6
„ 

и отговаря на вида на 

образованието и на спецификите на обучението по специалността от професия. 

Приет е на заседание на Педагогическия съвет. Протокол № 19/10.09.2019г. 

съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 4/09.09.2019г. и е 
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111.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
1. Учебното време. предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване 

на съответните учебни предмети/:vюдули за придобиване на училищна подготовка е 
задължително за всеки ученик, обучаван по специалността .. Екскурзоводско обслужване„ от 
професия .. Екскурзовод„ през учебната 2019/2020 година.

2. Учениците може и да участват в дейности. организирани от училището в рамките на общата 
и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за 
деня.

3. 06) чението се осъществява в ) чебни часове във всеки от работните дни на седмицата. в ) 
чс61101 о врс�1е и 11роJ,ъ,1ж1пе.11юстта на учебния час. включи, елно на ) чебния час за спортни 
дейности и за часа на класа е 45 мин .. 
Учебният ден започва в 8.00 часа. 

4. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Малката почивка е с
продължителност I О минути. Предвижда се една голяма почивка от 20 минути след трети

учебен час.

5. Почивките преди учебните часове за спортни дейности е I О минути. Между часовете,
провеждани в блок от два часа не се предвижда почивка.

6. Часовете по учебна практика от разширената професионална подготовка се провеждат в
блок от 2 часа, без ПОL tивка между тях.

7. Учебните часове от раздели А и Б от) чилищния учебен план за паралелката се разпределят
за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание. общо за цялото училище.

8. Краят на учебните занятия за паралелките се определя със седмичното разписание на
училището.

IV. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
4.1 . .  Учениците. успешно завършили Х клас, по свое желание, може да придобият първа степен

на професиона:�на квалификация след усешно положен държавен изпит по теория и 
практика по специалностга .. Хотелиерство„ от професиите ··камериер„ и от . .Портиер 
пиколо„ от професионално на�1равление .. Хотелиерство. ресторантьорство и ке:търинг··. 

4.2. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда 

в две части - по теория на професията и по пракгика на професията, по национална изпитна 

програr.1а, утвърдена от министьра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се 

определят с наредба на i\tинистъра на образованието и науката, а съдържанието им _ 

съг,1асно държавния обrазователен стандарт за придобиване на квалификация по 

професията. 

4.3. 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 документа са определени в 

l lapeJ.бa №8 от 201 бг. за инфорr..,ацията и доку\/е11тите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн.ДВ.бр.66 от 23.08.2016 г.) 
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