ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към СДРУЖЕНИЕ «ПАРТНЬОРИ – КС»
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УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛ”
СПЕЦИАЛНОСТ “ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ”
(обучение по рамкова програма “Б” съгласно чл. 10, чл. 11, чл. 12 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното
направление

582 Строителство

Наименование и код на
професията

582030 Строител

Наименование и код на
специалността

5820307 Външни облицовки и настилки

Степен на професионална
квалификация

Втора

Срок на обучение

660 учебни часа

Общ брой часове

660 учебни часа

Брой часове по теория

168 учебни часа

Брой часове по практика

492 учебни часа

Форма на обучение

дневна, задочна, дистанционна, индивидуална,
групова, вечерна

Организационна форма

квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА

След завършване на професионалното обучение по професията “Строител” –
специалност “Външни облицовки и настилки”, обучаваният трябва да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Познава видовете облицовки според различните класифициращи признаци,
както и материали, разтвори и лепила, използвани за външни облицовки;
Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления за
подготовка и изпълнение на външни облицовки;
Подготвя основата в зависимост от материалите и начина на закрепване на
външни облицовки по стени;
Облицова стени с керамични плочи в технологична последователност –
отвесиране и нивелиране, водещи ивици, хастар, поставяне на плочите и
фугиране;
Изпълнява външни облицовки от каменни плочи (варовик, мрамор, гранит и
др.) по различни начини;
Изпълнява облицовки при вентелируеми фасади;
Изпълнява облицовки по стени с пластмасови PVC плоскости (сайдинг панели);
Изпълнява външна топлоизолация по стени от различни материали;
Познава предназначението и видовете външни настилки;
Използва необходимите инструменти, механизми и приспособления за
изпълнение на външни настилки;
Подготвя основата за различни видове настилки;
Приготвя разтвор за циментови замазки или други строителни смеси по
рецептура;
Полага циментови или други замазки върху външна основа;
Изпълнява бетонни настилки и се грижи за бетона след полагането му;
Прави настилки от мозаечни или бетонни плочи;
Изпълнява настилки с плочи от естествен камък;
Изпълнява външни настилки от керамични и други изкуствени материали;
Познава видовете мозайки, тяхното приложение, материалите за мозайки;
Използва необходимите машини, инструменти и пособия за мозайки;
Приготвя разтвори от сухи мозаечни смеси по рецептура;
Подготвя основата за полагане на мозайки;
Изпълнява мозайка по цокъл – бучарда;
Изпълнява мита мозайка и обработва повърхността

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията:
•

лицата да са навършили 16 години;

•

здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско
свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се
обучава, не му е противопоказна.

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
•

завършен клас от средното образование или завършено средно образование.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:
•

да се реализират на пазара на труда;

•

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по
професията “Строител” обучаваният може да се обучава по друга специалност
от тази професия или по друга професия от професионално направление 582
„Строителство и геодезия” за придобиване на втора степен на професионална
квалификация по избраната специалност, като обучението по общата
задължителна професионална подготовка и отрасловата задължителна
професионална подготовка се зачита;

•

Строителят може да продължи обучението си по професия 582010
„Строителен техник”, специалности „Строителство и архитектура”, „Водно
строителство”, „Транспортно строителство” за придобиване на трета степен на
професионална квалификация, като обучението му по общата задължителна
професионална подготовка и отрасловата задължителна професионална
подготовка се зачита.

