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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОФЕСИЯТА СТРОИТЕЛ

След завършване на професионалното обучение по професията,
обучаемите придобиват:

ЗНАНИЯ
ЗА:

♦ личните предпазни средства, прилагането на основните правила за
безопасна работа на строителната площадка и работното място и как
да не замърсява с работата си околната среда;
♦ собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта
от повишаване на квалификацията си;
♦ как да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за
извършената работа;
♦ правата и задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения
между работодател и работник;
♦ основните правила за работа с компютър и програмни продукти;
♦ източниците на риск в процеса на работа;
♦ основните строителни материали според предназначението им;
♦ правилата за транспорт и съхранение;
♦ технологичната последователност за изпълнение на строителните
работи;
♦ организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
♦ измерване на дължина и маса и изчисляване на площ и обем - ръчно
и с калкулатор;
♦ основните изисквания за качеството на материалите за кофражните
форми;
♦ видовете дървен материал, начина на обелване на греди и талпи,
видове сглобки и съединения;
♦ начините на приготвяне на огнезащитните и антисептични
вещества;
♦ начините за размерване и допустимите отклонения при направа на
сложни кофражи;
♦ спазване изискванията за укрепване на кофражите на плочи и
плочогреди;
♦ начините на приемане и измерване на кофражните работи;
♦ технологичната характеристика на кофражите (елементи,
приложения, технологичен процес);
♦ видовете кофражи, в зависимост от вида на конструкцията, от
основния материал на конструкцията, технологични и технически
особености;
♦ начините на кофриране на елементите на монолитни
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
УМЕНИЯ
ДА:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

стоманобетонни конструкции;
направата на кофражни платна и кофраж за различните
конструктивни елементи на сградите и съоръжения;
текущите ремонти, поддържане и грижи за кофражната техника;
транспортирането на кофражите;
начините за изпълнение на армировъчните и бетонни работи;
укрепването на изкопите.
работи правилно с ръчните инструменти;
работи с различните видове машини и механизми;
монтира, демонтира и укрепва различните видове кофражи;
прави кофражни платна и кофраж за различните конструктивни
елементи на сградите и съоръженията;
укрепва изкопите;
разчита работни чертежи и скици, технологични схеми, кофражни
планове и др.;
работи с такелажните и повдигателни приспособления;
избира оптимални технологични решения;
използва правилно лични предпазни средства;
извършва безопасна работа с материали, инструменти и машини.
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ПРОГРАМА Б
ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на професионалното направление и код:
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – 582
Наименование на професията и код:
СТРОИТЕЛ – 582030
Наименование на специалността и код:
КОФРАЖИ – 5820302
Степен на професионална квалификация: втора

Цел на програмата: да регламентира условията и реда за придобиване на втора
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 Х клас от средното образование или средно образование
Завършилите успешно обучението могат:
♦ Да се реализират на пазара на труда;
♦ Да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата
си професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както
и за придобиване трета степен на професионална квалификация, ако отговарят
на изискванията за входящо образователно равнище;
♦ Да продължат образованието за придобиване на средно образование.
♦ Да придобият професионална квалификация по друга професия по рамкова
програма А или Б;
♦ 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.
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.
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ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс.
V. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: по учебен план.
VІ.
НАЧИН
НА
ЗАВЪРШВАНЕ
И
УДОСТОВЕРЯВАНЕ
НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Професионалното обучение по програма Б 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:
• теория на професията – по национални изпитни програми;
• практика на професията – по задания, определени от обучаващата институция.
6.2. Удостоверяване на завършеното професионално обучение
Завършеното професионално обучение с придобиване на втора 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
№
по ред
А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

теоретично
обучение

Задължителна професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Трудово право
Икономика
Комуникации в трудовата дейност
Общотехнически знания
Техническо чертане
Обща технология
Технология на специалността
Производствена практика
Избираема професионална подготовка
ВСИЧКО А + Б
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практическо
обучение

12
10
10
10
10
10
80
60
ОБЩО
ВСИЧКО А

Б.

Общ брой учебни
часове

20
108
150
120
398

202
600
60
660

