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УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”
СПЕЦИАЛНОСТ “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА”
(обучение по рамкова програма “Е” съгласно чл. 10, чл. 11, чл. 12 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното направление

582 Строителство

Наименование и код на професията

582010 Строителен техник

Наименование и код на специалността

5820101 Строителство и
архитектура

Степен на професионална
квалификация

трета

Срок на обучение

960 учебни часа

Общ брой часове

960 учебни часа

Брой часове по теория

286 учебни часа

Брой часове по практика

674 учебни часа

Форма на обучение

дневна, задочна, дистанционна,
индивидуална, групова, вечерна

Организационна форма

квалификационен курс

София, 2009г.
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Строителен
техник” – специалност “Строителство и архитектура”, обучаваният трябва да:


Познава технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни
работи (СМР) при подготвителни работи, груб строеж, довършителни и
ремонтни работи и организира тяхното качествено изпълнение.



Познава основните строителни материали, строителните конструкции и
етапите на изграждането им.



Познава елементите и частите на сградите и съоръженията, тяхното
предназначение и поддръжка



Разчита и съставя проекто-сметна документация (ПСД), план за безопасност и
здраве (ПБЗ). Познава начините за измерване и заплащане на извършените
СМР.



Определя бригадния състав за изпълнението на различните видове СМР, да
възлага и отчита изпълнението, да определя възнаграждението и да го
разпределя между работниците -съставяне на наряди и ведомости.



Разчита и подпомага изготвянето на работни проекти: архитектурна и
конструктивна части.



Познава нормативната уредба от започване на проектирането до предаването
на обекта за експлоатация.



Познава основните функции, дейности, права, задължения и отговорности на
строителния техник – при изпълнението на строежите и документирането на
операциите.



Познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните
правила за безопасна работа.



Познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица,
фирми, институции и на държавата.



Познава управлението
строителството.
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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 седми клас или основно образование.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:


да се реализират на пазара на труда;



Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията
„Строителен техник” може да се обучава по друга специалност от тази
професия или да продължи обучението си по професията „Геодезист” от
професионално направление „Строителство и геодезия” - трета степен на
професионална квалификация като обучението по общата, задължителната и
отрасловата професионална подготовка и част от специфичната се зачита.
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