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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ 

Професия  213070 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР 

Специалност  2130701 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

Степен на професионална 

квалификация 
 трета 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 32 учебни седмици 

Общ брой часове: 960 учебни часа 

Брой часове по теория: 369 учебни часа 

Брой часове по практика: 591 учебни часа 

Форми на обучение: 
дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна 

Организационна форма: квалификационен курс 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)  

След завършване на професионалното обучение по професия „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР”, 

специалност „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”, обучаваният трябва: 

ДА ЗНАЕ: 

 общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както 

и съвременните технологии за изпълнение на задачи от професионалната му област; 

 значението и ролята на компютърните технологии в областта на дизайна; 

 основни понятия в областта на графичния дизайн; 

 основните програмни средства за съответния вид графичен дизайн; 

 инструментите, командите и настройките на конкретната компютърна програма;  

 основните термини  в областта  на графичния дизайн - векторна и растерна графика; 

 растерни полутонови изображения; комбинирани изображения и текст; 

 принципите на работа в областта на графичния дизайн; 

 етапите при реализацията на проект за двумерно и тримерно моделиране чрез 

компютър.  

ДА МОЖЕ: 

 да управлява работата на компютърната система, да използва скенер, цифров апарат 

и камера; 

 да разграничава компютърните програми, използвани в ежедневните офис дейности 

от тези,използвани професионално при проектиране; 

 да създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения 

комбиниращи изображения и текст; 

 да създава цветоотделки, да смесва обекти и линии, да ги подрежда в равнината един 

спрямо друг, да борави с тримерни ефекти, да управлява и редактира текст; 

 да подготвя проекта си за принтиране и експониране, да използва готови обекти от 

предишни проекти, да създава фирмено лого, да оптимизира изображенията; 

 да задълбочава знанията и уменията си за работа с компютър и непознати програми. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ, УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ 

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява  

завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са 

разработени учебни програми. 

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и 

практика. 

№ Наименование на разделите и учебните предмети 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

А ОБЩА задължителна професионална подготовка 115 50 65 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 10 5 5 

2 Основи на пазарната икономика 20 12 8 

3 Основи на трудово-правното законодателство 11 6 5 

4 Бизнес комуникации 14 7 7 

5 Чуждоезиково обучение – английски език 60 20 40 

 Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 265 145 120 

1 Основи на информатиката. Въведение в персоналните 

компютри. 
30 20 10 

2 Компютърен софтуер – операционни системи. 40 20 20 

3 Компютърни офис системи – MS Word, MS Excel, MS Power 

Point. 
40 20 20 

4 Компютърна графика. 30 20 10 

5 Въведение в тримерното моделиране. 3DS MAX. 40 20 20 

6 Програми за автоматизиране на проектантската дейност. 

AutoCad. Предназначение и работа с AutoCad в 2D. 
30 15 15 

7 Програмни средства за компютърна обработка на страница – 

Pge Maker 7.0. 
35 20 15 

8 Въведение в компютърните мрежи и интернет 20 10 10 

В СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка 

за специалността  „Графичен дизайн” – 2130701 
580 174 406 

1 Въведение във визуалните изкуства 20 4 16 

2 Основи на композицията 20 10 10 

3 Шрифт и типография 30 10 20 

4 Adobe Photoshop –обработка на цифрова фотография 100 25 75 

5 Adobe Illustrator – векторизиране на запазен знак 100 25 75 

6 Corel Draw – графично проектиране на рекламни материали 100 25 75 

7 Adobe InDesign - страниране 100 25 75 

8 3D Studio Max – компютърно анимиране 50 30 20 

9 Adobe Flash – дизайн на рекламен банер 30 10 20 

10 Adobe Dreamweaver – уеб дизайн на страница 30 10 20 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В): 960 369 591 
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ІII. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба №4/16.04.2003 г. 

за документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

2. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на 

степен на професионална квалификация по професията (специалността). 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация 

завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно 

Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/ 22.04.2003 г.) 

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални 

изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професията. 

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална 

квалификация се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. за документите за 

системата на народната просвета, със: 

 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - издавано за професии, 

упражняването на които изисква правоспособност. 


