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София 1229, жк «Връбница», бл. 534
тел. 0886 38 00 31; 0884 27 01 04
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УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ
“ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО”
СПЕЦИАЛНОСТ “ОСНОВНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ”
(обучение по рамкова програма “А” съгласно чл. 10 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното
направление

582 Строителство

Наименование и код на
професията

582080 Помощник в строителството

Наименование и код на
специалността

5820801 Основни и довършителни работи

Степен на професионална
квалификация

Първа

Срок на обучение

360 учебни часа

Общ брой часове

360 учебни часа

Брой часове по теория

90 учебни часа

Брой часове по практика

270 учебни часа
дневна, задочна, дистанционна,
индивидуална, групова, вечерна
квалификационен курс

Форма на обучение
Организационна форма

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Помощник в
строителството” – специалност “Основни и довършителни работи”, обучаваният
трябва да:
•
Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за
противопожарна и аварийна безопасност и защита;
•
Описва вредите, които би нанесла на хората и околната среда проявена
небрежност при изпълнение на операции за груб строеж;
•
Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа, и причините за възникването им;
•
Работи правилно и безопасно с материали, инструменти и машини;
•
Обезопасява работното си място и използва по предназначение личните
предпазни средства;
•
Участва в поставянето на сигнализация за наличие на изкопи, на
електрическа, водна, газова и др. Инсталация;
•
Използва по предназначение средствата за противопожарна защитна;
•
Събира и изхвърля отпадъците от работата си на определените за целта
места, като спазва изискванията за опазване на околната среда;
•
Оказва долекарска помощ при инциденти, причинени от работа с машини
и други съоръжения;
•
Разбира икономическите взаимоотношения, свързани с професията,
спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и
работник;
•
Знае своята роля в дейността на фирмата, спазва изискванията и
разпоредбите и осъзнава нуждата от повишаване на квалификацията си;
•
Осъществява комуникация с колеги, с прекия си ръководител и клиентите,
като спазва установения йерархичен ред;
•
Изпълнява точно и отговорно задачите, съдейства на членовете на екипа
и търси помощ от тях при необходимост;
•
Поема отговорност за качествено и изпълнение в срок на възложената
работа;
•
Носи отговорност при липса на материали и неспазване на технологичния
ред;
•
Разпознава и описва основните строителни материали и инвентар за
изкопи, кофражи, армировки, бетониране, зидария и начините за съхранение и
транспорт;
•
Пренася материали и инвентар без да нарушава целостта и качествата
им, сортира ги и ги подрежда;
•
Ползва работните инструменти като спазва установените правила;
•
Осъществява ефективна комуникация с екипа и с ръководителите си;
•
Умее правилно да разпределя работата си в рамките на работното време;
•
Спазва правилата на фирмата за извършване на товарене и
разтоварване;
•
Носи материална отговорност за нанесени вреди;
•
Работи с механизирани и универсални ръчни съоръжения;
•
Ползва работните инструменти като спазва установените правила;

•
Почиства инструментите и инвентара след тяхната употреба и ги
подрежда;
•
Почиства, измита и измива строителната площадка от отпадъци, вода,
снежна покривка, шума и др.;
•
Почиства транспортните средства при напускане на обекта (напр. измива
гумите на камионите с пароструйка при изкопни работи);
•
Почиства и измива при завършване строителния обект до вид за
предаване;
•
Участва в изкопни и насипни работи, товари, разтоварва и пренася
материали на строителната площадка;
•
Помага на строителните бригади като пренася и подрежда материали на
площадката, насипва пясък, цимент и др. материали в чували;
•
Подготвя материали и инвентар за кофражи, армировки, зидария и др.,
декофрира и сортира кофражни елементи;
•
Помага при приготвяне на различни видове разтвори и бетон;
•
Участва в екипа за къртене и полагане на бетон, разтвори, зидарии;
•
Изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове
строителни дейности (помага при приготвяне на строителни разтвори за мазилки,
шпакловки, зидарии);
•
Пренася, монтира, демонтира скелета, кофражи, и др.;
•
Нанася кофражно масло и грундира метални конструкции
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;
да продължат обучението си за придобиване на втора степен на професионална
квалификация по рамкова програма Б за същата или друга професия, ако
отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
да продължат обучението си за придобиване на втора или трета степен на
професионална квалификация по рамкова програма В за същата или друта
професия, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата
професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за
придобиване на втора и 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 чрез обучение
по рамкова програма А;
да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по
рамкова програма Д.

