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УЧЕБЕН ПЛАН 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ  

“ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”,  

СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ” 
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Наименование и код на 
професионалното 
направление 

482 Приложна информатика 

Наименование и код на 
професията 

482030 Оператор на компютър 

Наименование и код на 
специалността 

4820301 Текстообработване 

Степен на професионална 
квалификация 

първа 

Срок на обучение до 1 година 

Общ брой часове 360 учебни часа 

Брой часове по теория 158 учебни часа 

Брой часове по практика 202 учебни часа 

Форма на обучение дневна 

Организационна форма квалификационен курс 

Минимално входящо 
образователно равнище 

завършен най-малко начален етап на основното 
образование или успешно завършен курс за 
ограмотяване по реда на Закона за насърчаване 
на заетостта 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 
 
След завършване на професионалното обучение по професията “Оператор на 
компютър” – специалност “Текстообработване”, обучаваният трябва да: 
 

 познава и използва лични предпазни средства и опазва околната среда при 
работа;  

 познава и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; 
 умение за работи в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на 

възложените задачи и отчита резултатите пред прекия ръководител; 
 притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира 

съществуващите икономически отношения, процеси и явления;  
 познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, 

регламентиращи дейностите в офисите с използване на компютърна техника; 
 познава и прилага информационните и комуникационните технологии в 

зависимост от вида на дейностите, които са му възложени; 
 познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни 

условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с компютър 
и офис техника; 

 познава и спазва изискванията за длъжността и притежава необходимите 
компетенции. 

 умее да се справя с офисните административни процедури; 
 разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и 

технологична документация; 
 умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на 

информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност 
и контрол; 

 познава и прилага основните операции при работа с компютър; 
 умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на 

документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания 
за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и 
организиране на дълго- и краткосрочни планове и задачи, презентации на 
фирмата и обекта на нейната дейност и др.; 

 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията: 
 За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията 

„Оператор на компютър" входящото минимално образователно равнище за лица, 
навършили 16 години, е завършен най-малко начален етап на основното 
образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за 
насърчаване на заетостта. 

 здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско 
свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, 
не му е противопоказна. 
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ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ НА ПАЗАРА НА 
ТРУДА 
Придобилите първа степен на квалификация по професията „Оператор на компютър" 
могат да постъпват на работа на длъжности (професии): 
  Оператор на компютър 

 
 След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията 

„Оператор на компютър" обучаваният може да продължи обучението си по всяка 
друга професия от професионално направление „Приложна информатика" и от 
професионално направление „Стопанско управление и администрация" или друга 
професия с възможност за придобиване на трета или четвърта степен на 
професионална квалификация. Професията „Оператор на компютър" е добра основа 
за продължаване на обучението за придобиване на трета степен на професионална 
квалификация по професията 213060 „Компютърен график", трета степен на 
професионална квалификация по професията 213050 „Компютърен аниматор" от 
професионално направление 213 „Аудио-визуални техники и производство на 
медийни продукти", както и на трета степен на професионална квалификация по 
професията 482010 „Икономист-информатик" от професионално направление 
„Използване на компютри". 
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ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН 
 

№ Наименование на модулите 
Общ брой 

учебни 
часове 

От тях: 

теория практика 

А. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

300 140   

А.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

32 32   

1.1 
Здравословни и безопасни условия на 
труд 

8 8   

1.2 Трудово - правно законодателство 8 8   

1.3 Бизнес комуникации и мотивация 8 8   

1.4 Икономика 8 8   
А. 2.   ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

12 12   

2.1 Чужд език по професията 12 12   

А. 3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

96 96   

3.1 
Основи на работата с компютърна 
техника. Информационни технологии и 
операционни системи 

12 12   

3.2 Операционна система Windows  12 12   

3.3 Архивиращи и антивирусни програми 12 12   

3.4 
Текстообработваща програма Microsoft 
Word 

18 18   

3.5 Електронна таблица Microsoft Excel 18 18   

3.6 Internet 12 12   

3.7. Изготвяне на презентации с PowerPoint 12 12   
А. 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА 80   80 

А.5.  Производствена практика 80   80 

Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

                                       ВСИЧКО А+Б 360 170 190 
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IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Всеки един от модулите е отделен и относително цялостен и самостоятелен учебен 
блок; 

2. При завършване на всеки един от модулите се полага изпит за определяне на оценка 
по теория и практика на професията; 

3. Изпитите се определят от обучаващата институция; 

4. Завършването на един модул представлява част от професията и се удостоверява с 
удостоверение за професионално обучение; 

5. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на 
професионална квалификация по професията “Оператор на компютър”; 

6. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална 
квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и 
практика на професията; 

7. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се 
провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните 
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията; 

8. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация по професията “Оператор на компютър” се удостоверява със 
свидетелство за професионална квалификация. 


