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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 

 
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

 познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за 
противопожарна и аварийна безопасност и защита, използва лични предпазни 
средства; 

 познава въздействието на своя труд върху живота и здравето на другите и върху 
околната среда, спазва установените за тяхната защита правила и оказва при 
необходимост долекарска помощ; 

 познава съществуващите икономически взаимоотношения, процеси и явления, 
свързани с упражняваната професия; 

 познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно 
Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и 
работник; 

 знае своята роля в дейността на предприятието, прави отчет за извършената 
работа и за изразходваните материали, съзнава необходимостта от повишаване 
на квалификацията си; 

 участва пълноценно и отговорно в изпълнението на задачите, съдейства на 
членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях; 

 осъществява ефективна комуникация с колеги, с прекия си ръководител и 
клиентите, спазвайки йерархичния ред; 

 познава правилата за работа с компютър и използва програмни продукти, 
свързани с професионалните задължения; 

 използва основна строителна техническа и технологична терминология на 
български и на чужд език. 

 
Компетенции: 

 Спазва здравословните и безопасни условия на труд, осигурява безопасността на 
другите и опазва околната среда 

 Работи в екип и спазва установения във фирмата ред 
 Работи с фирмени и нормативни документи на български и на чужд език 
 Разчита проекти, монтажни планове и схеми на ВиК мрежи на български и на 

чужд език 
 Монтира и демонтира елементи за ВиК мрежи 
 Монтира и демонтира ВиК мрежи – нови и преустроени 
 Поддържа ВиК мрежи и отстранява аварии в тях 
 Монтира и демонтира водомери и съдейства при инкасиране на район 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията: 

 лицата да са навършили 16 години;  
 здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско 

свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се 
обучава, не му е противопоказна. 

 
 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: 

 завършен клас от средното образование или завършено средно образование  
 За обучение по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 

мрежи" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се 
изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална 
квалификация или професионален опит. 

 За лица с професионален опит по професията може да се организира 
надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след 
сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното 
образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията. 

 

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ: 

 Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, втора степен на 
професионална квалификация, може да работи във фирми с предмет на дейност 
изграждане, експлоатация и ремонт на вътрешни и външни В и К мрежи в сгради 
(жилищни, административни, промишлени, кораби), в различни водохващания и 
пречиствателни станции, при спазване на изискванията на трудовото 
законодателство. 

 Възможности за продължаване на професионалното обучение: 

Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, завършил едната 
специалност от професията, може да се обучава по другата, като обучението по общата 
задължителна професионална подготовка, по отрасловата професионална подготовка 
за професионално направление „Строителство" и част от специфичната за професията 
подготовка се зачита. Той може да се обучава и по друга професия от професионално 
направление „Строителство" с придобиване на втора степен на професионална 
квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и 
по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита. 

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията 
„Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" може да продължи 
обучението си по професията „Строителен техник", специалност „Водно строителство", 
за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по 
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общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална 
подготовка се зачита. 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ СЪГЛАСНО 
НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ: 
Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)  
Водопроводчик, химическата промишленост 
Водопроводчик, кораб 
Каналджия 
Монтьор, водопроводни тръби 
Работник, полагане на дренаж 
Работник, поддръжка на сгради 
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ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН 

 

№ Наименование на модулите 
Общ брой 

учебни 
часове 

От тях: 

теория практика 

А. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

260 260   

А.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

42 42   

1.1. 
Здравословни и безопасни условия на труд. 
Опазване на околната среда 

18 18   

1.2. 
Трудово-правни и икономически знания.  
Организация на трудовия процес 

12 12   

1.3. 
Работа с компютър и ползване на приложни 
програмни продукти 

12 12   

А. 2.   ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

38 38   

2.1. Основни строителни материали 18 18   

2.2. 
Чуждоезикова комуникация при 
изпълнение на рутинни задачи на 
работното място 

20 20   

А. 3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

180 180   

3.1. Работа със строителна документация 48 48   

3.2. Водно строителство 48 48   

3.3. Хидравлика 36 36   

3.4. Водоснабдяване на населени места 48 48   

  УЧЕБНА ПРАКТИКА 190   190 

  по Технология на строителството 90   90 

  по технология на специалността 100   100 

  ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 150   150 

Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

                                       ВСИЧКО А+Б 660 290 370 
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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; 

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 се удостоверява със свидетелство за професионална 
квалификация. 

 


