РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-1041/20.06.2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13в и
чл. 13д., ал. 1 и ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, и точка 5А
от Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с
Решение № 271 на Министерския съвет от 20.04.2018 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието
ВЪЗЛАГАМ
I. Организирането и разработването на учебната документация за специалностите от
професиите по професионални направления както следва:
1. Код 212 „Музикални и сценични изкуства” на Национална професионална
гимназия по полиграфия и фотография, гр. София
2. Код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни
продукти” на Национална професионална гимназия по полиграфия и
фотография, гр. София
3. Код 214 „Дизайн“ на Национална професионална гимназия по полиграфия и
фотография, гр. София
4. Код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ (професия „Каменоделец“ и
професия „Дърворезбар “) на Национална професионална гимназия по
полиграфия и фотография, гр. София
5. Код 215 „Приложни изкуства и занаяти“, специалност 2150301 „Бижутерия“
на СУ „Никола Вапцаров“, гр. Пловдив

6. Код 341 „Търговия на едро и дребно“ на Национална търговско-банкова
гимназия, гр. София
7. Код 342 „Маркетинг и реклама“ на Национална търговско-банкова гимназия,
гр. София
8. Код 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ на Национална
търговско-банкова гимназия, гр. София
9. Код 344 „Счетоводство и данъчно облагане“ на Национална търговска
гимназия, гр. Пловдив
10. Код 345 „Управление и администрация“ на Национална търговска гимназия,
гр. Пловдив
11. Код 346 „Секретарски и административни офис дейности“ на Национална
търговска гимназия, гр. Пловдив
12. Код 347 „Трудов живот“ на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив
13. Код 443 „Науки за земята“ на ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан
14. Код 481 „Компютърни науки“ на ПГ по електроника „Джон Атанасов“, гр.
Стара Загора
15. Код 482 „Приложна информатика“ на Национална търговско-банкова
гимназия, гр. София
16. Код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“ на ПГМТ
„Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив
17. Код 522 „Електротехника и енергетика“ на ПГ по механоелектротехника „Н.
Й. Вапцаров“, гр. София
18. Код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“
на ПГ по телекомуникации, гр. София
19. Код 524 „Химични продукти и технологии“ на ПГХТБ „Мария Кюри“, гр.
Разград
20. Код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“
на Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец", гр. Варна и на
Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе
21. Код 541 „Хранителни технологии“ на ПГ по търговия и ресторантьорство, гр.
Враца

22. Код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“ на
Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София и на
Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр.
Сливен
23. Код 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и
стъкло“ на Професионална гимназия по вътрешна архитектура

и

дървообработване „Христо Ботев“, гр. Пловдив
24. Код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“ на ПГ „Св.
Иван Рилски“, гр. Раднево
25. Код 581 “Архитектура, урбанизъм и геодезия” на ПГСАГ „Ангел Попов“, гр.
Велико Търново
26. Код 582 „Строителство“ на ПГСАГ „Лубор Байер“- Стара Загора
27. Код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ на Професионална гимназия
по селско стопанство „Земя“, гр. Провадия
28. Код 622 „Градинарство (паркове и градини)” на Професионална гимназия по
архитектура, строителство и геодезия „арх. Камен Петков”, гр. Пловдив
29. Код 623 „Горско стопанство“ на Национална професионална гимназия по
горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград
30. Код 640 „Ветеринарна медицина“ на Национална професионална гимназия
по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, гр. Стара Загора
31. Код 725 „Медицинска диагностика и лечебни технологии“ на Национална
професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов",
гр. София
32. Код 726 „Терапия и рехабилитация“ на ПГ по туризъм „Алеко
Константинов“, гр. Плевен
33. Код 762 „Социална работа и консултиране” на ПГ по туризъм „Алеко
Константинов“, гр. Плевен
34. Код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ на Софийска
професионална гимназия по туризъм, гр. София
35. Код 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“ на ПГ по туризъм „Д-р
Васил Берон“, гр. Велико Търново
36. Код 813 „Спорт“ на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин

37. Код 815 „Фризьорски и козметични услуги“ на Професионална гимназия по
фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, гр. София и на Професионална
гимназия по облекло „Ана Май“, гр. Пловдив
38. Код 840 „Транспортни услуги“ на Варненска морска гимназия "Св. Николай
Чудотворец" и на Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе
39. Код 851 „Технологии за опазване на околната среда“ на ПГ по екология и
биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София
40. Код 861 „Сигурност“ на Национална професионална гимназия по прецизна
техника и оптика "М. В. Ломоносов", гр. София

II. Разработените типови учебни планове и учебните програми за училищното
професионално образование и обучение по учебните предмети от отрасловата и
специфичната професионална подготовка в съответствие с типовите учебни планове за
придобиване на квалификация по професии да се представят за утвърждаване на
министъра на образованието и науката, както следва:
-

до 15.07.2018 г. за първи гимназиален етап,

-

до 15.09.2018 г. за втори гимназиален етап.

Копие от заповедта да се връчи на определените училища за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на
образованието и науката с ресор средно образование.
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КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

