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1. Дневна форма на обучение: 
 

№ Клас, форма 
на обучение Професия Специалност 

Степен на 
професионална 
квалификация 

1 8.а Механизация на селското 
стопанство 

Техник на селскостопанска 
техника ІІІ 

2 8.б Производство на кулинарни 
изделия и напитки Готвач ІІІ 

3 8.в Обслужване на заведения в 
общественото хранене Сервитьор-барман ІІІ 

4 8.г Малък и среден бизнес Сътрудник в малък и среден 
бизнес ІІІ 

5 9.а Механизация на селското 
стопанство 

Техник на селскостопанска 
техника ІІІ 

6 9.б Производство на кулинарни 
изделия и напитки Готвач ІІІ 

7 9.в Малък и среден бизнес Сътрудник в малък и среден 
бизнес ІІІ 

8 10.а Механизация на селското 
стопанство 

Техник на селскостопанска 
техника ІІІ 

9 10.б Производство на кулинарни 
изделия и напитки Готвач ІІІ 

10 10.в Малък и среден бизнес Сътрудник в малък и среден 
бизнес ІІІ 

11 11.а Механизация на селското 
стопанство 

Техник на селскостопанска 
техника ІІІ 
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12 11.б Производство на кулинарни 
изделия и напитки Готвач ІІІ 

13 12.а Механизация на селското 
стопанство 

Техник на селскостопанска 
техника ІІІ 

14 12.б Земеделско стопанство Икономист ІІІ 

 
 

2. Самостоятелна  форма на обучение: 
           Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която 
учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, 
съгласно училищния учебен план. 
1. В самостоятелна форма може да се обучават: 
1.1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 
1.2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, 
по реда на чл. 12, ал. 2; 
1.3. ученици с изявени дарби; 
1.4. лица, навършили 16 години. 
2. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, 
ал. 2, т. 1. от ЗПУО. 
3. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 
на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 
4. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за 
дневна форма. 
5. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 може 
да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия. 6. Учениците по ал. 1, т. 2, които 
се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат 
необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при 
спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана 
от екипа за подкрепа за личностно развитие. 
 


