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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „A“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 542 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЙСТИЛ ОБЛЕКЛО, 

ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ 

Професия  542110 ШИВАЧ 

Специалност  5421101 ШИВАЧЕСТВО 

Степен на професионална 

квалификация 
първа 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 22 учебни седмици 

Общ брой часове: 300 учебни часа 

Брой часове по теория: 122 учебни часа 

Брой часове по практика: 178 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 „ШИВАЧ“, специалност 

„ШИВАЧЕСТВО”, обучаваният трябва: 

ДА ЗНАЕ: 

 специфичните свойства и експлоатационните възможности  на текстилни материали, 

инструменти, машини, съоръжения; 

 специфичните особености на технологиите за производство на облекло от тъкани и 

плетени материали общи специални знания в областта на финансите и банковото дело; 

 основните конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от тъкани и плетени 

текстилни материали; 

 основните методи на кроене на облекло от тъкани и плетени текстилни материали. 

 

ДА МОЖЕ:  

 да изпълнява технологичната последователност за изработване на шевни изделия; 

 да ушива цялостно изделие; 

 да прави междуоперационно гладене с помощта на ютия; 

 да извършва елементарни регулировки за осигуряване на качествено изпълнение на 

машинни шевове;   

 да разчита  конструктивни чертежи  и технологични скици. 
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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 30 18 12 

1 
Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната 

среда 
10 7 3 

2 
Трудово-правни и икономически знания.  Организация на 

трудовия процес 
10 7 3 

3 Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 10 4 6 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 35 25 10 

1 Материалознание 15 15 - 

2 Организация и управление на производството 20 10 10 

В 
СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ШИВАЧ” – 5421101 
165 79 86 

1 Шевни машини и съоръжения 20 14 6 

2 Технология на облеклото 80 35 45 

3 Конструиране на облекло 40 20 20 

4 Дизайн, проектиране и художествено оформление на облекло 25 10 15 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 70 - 70 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г): 300 124 176 
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ІІІ. 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. 


