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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 621 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Професия  621010 ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД 

Специалност  6210103 ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

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: 435 учебни часа 

Брой часове по практика: 525 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 „ТЕХНИК-РАСТЕНИЕВЪД“, 

специалност „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 състав, свойства на почвата, типове почви; 

 видове обработки на почвата, агротехническите изисквания при обработка на почвата; 

 разпознаване видовете торове и определяне срока и начина на внасянето им; 

 подготовката на площите за напояване и начините на напояване; 

 изискванията при подготовката на посевния материал, срока и начина на сеитба и 

засаждане; 

 разпознаване основните групи вредители по селскостопанските полски култури; 

 основните методи и средства за провеждането на растително-защитни мероприятия; 

 ботаническата и биологичната характеристики на основните групи трайни насаждения; 

 видов и сортов състав; 

 класификация на тракторите и автомобилите и видовете двигатели; 

 системи на тракторите и автомобилите; 

 класификация на селскостопанските машини; 

 устройството и принципа на действие на селскостопанските машини; 

 начините за съставяне на агрегат; 

 текущ ремонт и поддържане; 

 спазване на технологичната последователност при изпълнение на селскостопански 

дейности; 

 познаване и ползване на лични предпазни средства; 

 здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове 

дейности. 
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ДА МОЖЕ: 

 да определя вида и състава на почвата; 

 да извършва на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на 

работата; 

 да изчислява нормата на торене и извършване на торене; 

 да определя поливната и напоителна норма и извършване на напояването; 

 да подготвя на посевния и посадъчен материал; 

 определя количеството семена и посадъчен материал и извършване на сеитба и 

засаждане; 

 да определя степента на вредност; 

 сроковете на растителна защита; 

 да провежда растително-защитни мероприятия; 

 да разпознава видовия и сортов състав на трайните насаждения; 

 да извършва основни технологични операции при отглеждане и прибиране на плодовете 

и тяхната търговска реализация; 

 да нагласява и регулира селскостопанските машини; 

 да прикачва селскостопанските машини; 

 да извършва първична преработка; 

 да произвежда екологично чиста продукция; 

 правилно да съхранява получените продукти; 

 правилно да използва лични предпазни средства; 

 да работи безопасно с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти.  
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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 138 111 27 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 10 8 2 

2 Компютърно обучение 30 15 15 

3 Основи на пазарната икономика 25 25 - 

4 Общи условия на трудово-правното законодателство 15 15 - 

5 Езиково обучение 30 30 - 

6 Бизнес комуникации 28 18 10 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 213 85 128 

1 Значение и класификация на трайните култури 40 11 29 

2 Агрохимия и агроклиматология 50 20 30 

3 Агрометеорология 20 10 10 

4 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие 53 25 28 

5 Аграрна икономика 50 10 40 

В 
СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 6210103 
609 239 370 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В): 960 435 525 
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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. 


