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УЧЕБЕН ПЛАН 
за начално професионално обучение 

с придобиване на втора степен на професионална квалификация 
РАМКОВА ПРОГРАМА Б 
(съгласно чл. 10 от ЗПОО) 

 
Професионално направление: 
 код 
525 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ 
АПАРАТИ 

 Наименование на професията: 
 код 
525020 

МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

Наименование на специалността: 
 код 
5250202  ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 

 Степен на професионална квалификация: 
 ВТОРА 

 
 
Срок на обучение: до една година 
Общ брой часове:   706 часа 
Брой  часове по теория:  260 часа 
Брой часове по практика:  446 часа 
Държавен изпит по теория на професията: 4 часа 
Държавен изпит по практика на професията: 2 дни по 6 часа 
Форма на обучение: дневна/вечерна/задочна/самостоятелна/дистанционна 
Организационна форма: квалификационен курс 
Минимално входящо образователно равнище: завършен клас от средното 
образование или завършено средно образование 
 
 
 
 

София, 2006 г. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
НА ПРОФЕСИЯТА 

 
МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

 
След завършване на професионалното обучение по професията, 

обучаемите придобиват: 

 

ЗНАНИЯ ЗА: 

♦ предназначението, устройството и действието на всички агрегати, 
уредби, възли и прибори на различните групи и видове ПСМ; 

♦ правилата за техническо обслужване и поддържане на възли, 
агрегати и машини с опазването им и удължаване на между 
ремонтния пробег; 

♦ правилата за използване и съхранение на техническата и 
ежедневната работна документация на машината и 
стопанската и експлоатация; 

♦ последователността на всички работни операции и движения от 
технологичните възможности на ПСМ; 

♦ правилата за движение по пътищата; 
♦ задълженията на машиниста при авария и бедствия; 
♦ правилата за даване на долекарска медицинска помощ при нещастни 

случаи; 
♦ правилата за опазване на околната среда, техническа безопасност, 

охрана на труда и противопожарна охрана при управлението и 
обслужването на ПСМ на обект и в гараж. 

 

УМЕНИЯ 
ДА: 

♦ да управлява всички видове ПСМ и изпълнява различните изкопни, 
товарачни, транспортиращи, подравняващи и профилиращи работи; 

♦ -да открива и отстранява техническите неизправности и повреди по 
машините, появил по време на работа, за което не се изисква 
разглобяване на агрегати; 

♦ -да извършва ежедневно техническо обслужване; 
♦ -да оформя ежедневните работни документи; 
♦ -да използва противопожарните средства и съоръжения; 
♦ оформя ежедневните работни документи; 
♦ използва противопожарни средства, средства за обезопасяване и 

лични предпазни средства. 
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ПРОГРАМА Б 
 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН  

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
 
Наименование на професионалното направление и код:  
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ – 525 
Наименование на професията и код:  
МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - 525020 
Наименование на специалността и код:  
ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – 5250202 
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. 

Обучаваният по професията "Монтьор на транспортна техника" се обучава и за 
придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В". Обучаваният 
по специалност "Пътностроителна техника" се обучава и за придобиване на 
правоспособности за:  

♦ машинист на пътностроителни машини; 
♦ управление на МПС от категория "Ткт". 
Кандидатите за обучение за водачи на МПС трябва да отговарят на изискванията 

на съответните нормативни документи 
 

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 клас от средното образование или 
завършено 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. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 
1. 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. 
 
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 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 втора степен на 

професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална 
квалификация. 
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VІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 
7.1. У Ч Е Б Е Н  П Л А Н 

 

Учебни часове 
№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ 
Общо Теория Практика 

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 622 230 416 

 Обща задължителна професионална 
подготовка 

117 65 52 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 10 10  
2. Трудово право 10 10  
3. Икономика 8 8  
4. Комуникативни умения и работа в екип 23 8 15 
5. Делово общуване, организация на работното 

време и работното място 26 
14 12 

6. Работа с компютри; приложни програмни 
продукти; ползване на Интернет 40 

15 25 

 Отраслова задължителна професионална 
подготовка 

 
24 

 

7. Общотехнически знания  24  
 Специфична задължителна професионална 

подготовка 
505 141 364 

8. Електротехника и ел. обзавеждане на ПСМ 46 18 28 
9. Устройство, експлоатация и ремонт на ПСМ 129 83 46 
10. Устройство, експлоатация и ремонт на МПС 37 20 17 
11. Безопасна експлоатация на ПСМ 38 20 18 
12. Учебна практика 135  135 
13. Производствена практика 120  120 
Б. Избираема професионална подготовка   60 
  706 230 476 

 
 


