
 

СОФИЯ 2012 1 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО 

Професия  622020 ОЗЕЛЕНИТЕЛ 

Специалност  6220202 
ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Степен на професионална 

квалификация 
втора 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 22 учебни седмици 

Общ брой часове: 660 учебни часа 

Брой часове по теория: 248 учебни часа 

Брой часове по практика: 412 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 „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“, специалност 

„ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 и прилага основните правила за работа на работното място, не замърсява с 

работата си околната среда; 

 да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, 

прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и 

правомощията на длъжностните лица; 

 пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, 

институциите и държавата в тях; 

 правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно кодекса 

на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник; 

 да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и 

търси помощ от членовете на екипа, при необходимост изказва мнение и прави 

предложения за по-правилно изпълнение на задачите, отнася се с чувство за 

отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена; 

 да демонстрира чувство за отговорност, разбира собствената си роля в 

цялостната дейност на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на 

квалификацията си; 

 правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд; 

 нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции; 

 принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите; 

 да се информира за новостите в парковото строителство и озеленяването от 

специализирани издания и списания; 

 да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в 

озеленителната индустрия; 

 да прилага технологията на парковото строителство и озеленяването; 

 да оперира с машини и съоръжения в парковото строителство и озеленяването; 

 правната уредба ; 

 терминологията на парково строителство и озеленяване; 

 технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в 

дейността; 

 всички организационни връзки и политиката на фирмата; 

 конюнктурата на международния пазар и политика на страната. 
  



 

СОФИЯ 2012 3 

 

ДА МОЖЕ: 

 да познава: структурата и организацията на парковото строителство; 

 да оформя и композира градини и паркове; 

 да проектира градинско-паркови площи-проектни материали и оформянето им; 

 да познава: зелени площи за широко обшествено ползване; 

 да озеленява улици, пешеходни зони, градини, паркове, лесопаркове и др.; 

 да познава зелени площи за ограничено обществено ползване ; 

 да озеленява жилищни и вилни комплекси и дворове; 

 да озеленява детски ,училищни и болнични заведения и дворове; 

 да озеленява терени към културни и обществени сгради, промишлени 

предприятия, спортни паркове; 

 да озеленява ботанически градини и зоопаркове; 

 да познава производството на цветя в култивационни съоръжения; 

 да познава производството на посадъчен материал по вегетативен път; 

 да размножава декоративни храсти,цветя и тревисти растения; 

 да отглежда декоративни храсти,цветя и тревисти растения в култивационни 

съоръжения; 

 да отглежда декоративни храсти,цветя и тревисти растения на открито; 

 да познава парковата архитектура и механизация и работата с инструменти и 

машини използвани в озеленяването; 

 да спазва изискванията за ППЗ, борави с средства за гасене на пожар, извършва 

долекарска помощ при възникнала авария или злополука в обекта.  
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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 75 43 32 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 10 6 4 

2 Основи на пазарната икономика 20 10 10 

3 Общи правила на трудово-правното законодателство 20 12 8 

4 Бизнес-комуникации 25 15 10 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 156 88 68 

1 Въведение в производството на декоративни растения 10 10 - 

2 Основни характеристики 15 15 - 

3 
Производствени стопанства за декоративни храсти и тревисти 

растения 
35 15 20 

4 Парково строителство 64 30 34 

5 Механизация в парковото строителство 12 6 6 

6 Охрана на труда и противопожарна охрана 20 12 8 

В 

СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” – 6220202 

369 117 252 

1 Декоративна дендрология и цветарство  45 20 25 

2 Структура и организация на парковото стоителство 80 25 55 

3 Производство на цветя в култивационни съоръжения 85 20 65 

4 Производство на посадъчен материал по вегетативен път 65 20 45 

5 
Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на 

открито 
30 10 20 

6 
Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения в 

култивационни съоръжения 
26 6 20 

7 Размножаване на декоративни храсти, цветя и тревисти растения 20 8 12 

8 Паркова архитектура и механизация 18 8 10 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 60 - 60 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г): 660 248 412 
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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. 


