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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
НА ПРОФЕСИЯТА ШИВАЧ 

 

След завършване на професионалното обучение по професията, 
обучаемите придобиват: 

 
 

ЗНАНИЯ 
ЗА: 

♦ състава и свойствата на текстилните суровини; 
♦ състава и свойствата на свойствата на платовете; 
♦ асортимента на платовете, шевните конци и други помощни шевни 

материали; 
♦ основните видове игли за шевни машини; 
♦ класификацията на шевните машини; 
♦ видове шевни машини за различни видове бодов ред, 

приспособленията към тях и ежедневната им експлоатация; 
♦ организацията на производството на облекло, взаимоотношенията, 

отговорностите и задълженията на различните управленски нива с 
цел създаване на рационална организация на работното място; 

♦ предназначението и начините на безопасна работа със съоръжения и 
машини в производството на облекло; 

♦ технологична последователност на основните процеси при 
изработването на различни елементи и детайли на облеклото; 

♦ основни конструкции на облеклата; 
♦ необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване на 

здравето на хората; 
♦ безопасна работа в различни ситуации и оказване на първа помощ 

на пострадал при авария в производствения участък; 
♦ правилна организация на дейността си на работното място; 
♦ правата и задълженията си като участник в трудовия процес 

съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между 
работодател и работник. 

 
 

УМЕНИЯ 
ДА: 

♦ прилага основните правила за безопасна работа при изпълнение на 
възложените трудови дейности и поддържане и мазане на шевните 
машини; 

♦ организира правилно дейността си на работното място и 
производствения участък; 

♦ разбира проблема и да умее да го формулира правилно; 
♦ оценява опасните ситуации и избира най-безопасния начин, според 

неговите професионални компетенции за решаване на възникнал 
проблем по време на трудовата дейност; 

♦ разчита и ползва конструктивна и технологична документация – 
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технологични карти и модели до степен приложимост в 
практическата дейност; 

♦ прилага правилно технологиите в шевното производство; 
♦ води диалог, да събеседва и дискутира по производствени 
въпроси; 
♦ прави оценка на извършената работа под форма на устен и писмен 

доклад; 
♦ напише молба, заявление, автобиография, писмо и други; 
♦ оценява годността и качеството на извършената дейност, като 

отчита предявените изисквания до степен способност за пренос на 
знания в различни ситуации; 

♦ разпознава текстилните суровини; 
♦ разпознава материалите за украса; 
♦ разпознава асортимента на платовете, помощните материали и 

шевните конци; 
♦ изпълнява ръчни и машинни операции; 
♦ изработва елементи и детайли на облеклото и изделия с битово 

предназначение, като използва различни приспособления за целта 
до степен самостоятелно изпълнение на практическа дейност в 
позната ситуация; 

♦ прилага усвоените теоретични знания при производството на 
дамско, мъжко, детско, работно и спортно облекло, спално бельо и 
облекло по лични мерки с шевни машини до степен способност за 
постигане на зададено качество по технологичния процес. 
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ПРОГРАМА А 
 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН  

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
 
Наименование на професионалното направление и код:  
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ  
И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ – 542 
Наименование на професията и код:  
ШИВАЧ - 542110 
Наименование на специалността и код: 
ШИВАЧЕСТВО – 5421101 
Степен на професионална квалификация: първа 

 
Цел на програмата: да регламентира условията и реда за придобиване на първа 

степен на професионална квалификация по професията в съответствие със Закона за 
професионалното образование и обучение. 

Изисквания към кандидатите, желаещи да се включат в програмата: 
♦ да са навършили 16 години; 
♦ професията да не е противопоказана на здравословното им състояние, 

удостоверено със съответния медицински документ. 
Входящо образователно равнище: 
♦ завършен най-малко VІ клас от средното образование. 
Завършилите успешно обучението могат: 
♦ Да се реализират на пазара на труда; 
♦ Да продължат обучението си за придобиване на втора или трета степен на 

професионална квалификация по рамкова програма В. 
♦ Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата 

си професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и 
за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация, ако 
отговаря на изискванията за входящо образователно равнище; 

♦ Да продължат образованието за придобиване на основно или средно 
образование. 

♦ Да придобият професионална квалификация по друга професия по рамкова 
програма А; 

♦ Да продължат обучението си за придобиване на втора степен на професионална 
квалификация по рамкова програма Б по  друга професия, ако отговаря на 
изискванията за входящо образователно равнище; 

♦ Да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по 
рамкова програма Д. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
І. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - определя се от обучаващата институция и може да 

се съгласува със заявителя на професионалното обучение: дневна, вечерна, самостоятелна, 
задочна, индивидуална, кореспондентска, дистанционна. 
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ІІ. БРОЙ НА ОБУЧАЕМИТЕ - определя се от обучаващата институция и може 
да се съгласува със заявителя на професионалното обучение. 

ІІІ. УЧЕБНО ВРЕМЕ - определя се от обучаващата институция и може да се 
съгласува със заявителя на професионалното обучение. 

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс 
V. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: по учебен план не по-малко от 300 учебни часа. 
VІ. НАЧИН НА ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 
Професионалното обучение по програма А завършва и се удостоверява по реда и 

условията на Закона за професионалното образование и обучение. 
6.1. Завършване на професионалното обучение   
Професионалното обучение се завършва с полагане на държавни изпити за 

придобиване на професионална квалификация по: 
• теория на професията; 
• практика на професията, 

които се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавното 
образователно изискване за придобиване на квалификация по професията. 

6.2. Удостоверяване на завършеното професионално обучение 
Завършеното професионално обучение с придобиване на първа степен на 

професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална 
квалификация. 
 

VІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

7.1. У Ч Е Б Е Н  П Л А Н 
 

Общ брой учебни 
часове № 

по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ 
теоретичн
о обучение 

практическ
о обучение 

А. Задължителна професионална подготовка   
1. Здравословни и безопасни условия на труд  6  
2. Трудово право 5 5 
3. Икономика 4 5 
4. Комуникации в трудовата дейност 3 3 
5. Материалознание 20  
6. Шевни машини и съоръжения в шивашкото производство 24  
7. Технология в шивашкото производство 66  
8.  Конструиране на облеклото 36  
9. Учебна практика   157 

 ОБЩО 164 170 
 ВСИЧКО А 334 

 
Б. Избираема професионална подготовка 30 

 ВСИЧКО А + Б 364 
 


