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ВЪВЕДЕНИЕ

Зеленият и дигиталният преход променят икономиката, придвижвайки я към ре-
сурсно-ефективна, кръгова, цифровизирана и климатично неутрална и с това — 
трансформират пазара на труда, в който се очаква новите технологии, дигитали-
зацията, изкуственият интелект и роботиката да създават нови работни места, да 
променят съществуващи или да заменят други. Тези процеси изискват постоянни 
и динамични промени в набора от умения на млади и възрастни в процеса на при-
добиване, надграждане и актуализиране на уменията, които да са в крак с потреб-
ностите на икономиката и пазара на труда.

Икономиките и обществата ще трябва да се адаптират към тези бързи промени, 
като чрез обучение и формиране на умения подготвят настоящата и бъдещата ра-
ботна сила за тях. Иновативните и гъвкави учебни програми, обучителни курсове и 
материали са сред най-важните инструменти в този процес. Проектът BEE-VET на 
консорциума от организации от четири държави — Австрия, България, Словакия 
и Турция — финансиран от програма Еразъм+, допринася за модернизирането на 
учебните програми и намаляването на несъответствията между образованието и 
икономиката в един от стопанските сектори — строителството.

Строителният сектор играе важна роля в европейската икономика, тъй като през 
последните 10 години генерира почти 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) и 
осигурява приблизително 20 милиона работни места (виж COM/2012/0433 final)1. 
Според Прогнозата за уменията на Cedefop за 2016 г., заетостта в строителството 
за периода 2015-2025 г. ще нараства2. До 2025 г. ще са необходими около 1 мили-
он нови работници, като в същото време държавите членки ще трябва да заменят 
застаряващата работна сила. В това отношение обаче са налице структурни бари-
ери — намаляващ брой на младите квалифицирани работници и застаряване на 
работната сила, които са отчетени в доклада Improving the Human Capital Basis на 
Европейската обсерватория за сектора на строителството (European Construction 
Sector Observatory/ECSO) за 2017 г.3 Докладът също така идентифицира енергий-
ната ефективност като един от основните двигатели за развитието на уменията в 
сектора. Въпреки че в много държави-членки на Европейския съюз (ЕС) има значи-
телен брой учащи, които завършват гимназиално професионално образование и 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:EN:PDF
2 https://www.cedefop.europa.eu/files/8093_en_0.pdf
3 https://www.buildup.eu/en/practices/publications/ecso-report-improving-human-capital-

basis
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обучение (ПОО), данните показват, че много от тези млади хора срещат трудности 
при наемането им в строителния сектор на работни места, отговарящи на тяхната 
квалификация.

С цел да подпомогне плавния преход на учениците от гимназиалното професио-
нално образование и да повиши пригодността им за заетост в един екологичен, 
устойчив и енергийно ефективен строителен сектор, проектът BEE-VET си поставя 
като обща цел да разработи, тества, валидира, използва, разпространява и под-
държа набор от взаимосвързани иновативни продукти за преподаване и учене: 
Интерактивни обучителни материали за прилагане на нови и модерни техноло-
гии/материали — BEE-VET Дигитален инструментариум; Методически материали 
за учители в ПОО по специфични професионални предмети, предоставящи на-
соки и насърчаване на използването на цифрови технологии по креативен, спо-
делен и ефективен начин — Наръчникът за учители на BEE-VET. И накрая, но не на 
последно място по значение, представената тук Концепция за актуализиране на 
учебните програми, разработена на базата на предоставена информация от чети-
рите партньорски държави в проекта и идентифицираните успешни практики, как-
то и на разработените продукти, представящи очакваните резултати от ученето, 
придобити от учениците от ПОО в областта на строителството, с крайната цел — 
да се насърчи тяхната транснационална мобилност и признаването на знанията, 
уменията и компетентностите им. 

Публикацията ще бъде от пряка полза за заинтересованите страни в строителния 
сектор и обучение в ПОО, като ще допринесе за намаляването на разминаванията 
между образование и бизнес чрез:

 модернизиране на учебните програми за учащите в ПОО, особено в гим-
назиалния етап на средното образование по специалности в областта на 
строителството и надграждане на дигиталните умения на учениците, как-
то и въвеждане на методи за преподаване и учене с фокус върху ИКТ и 
практически ориентираното обучение и водещи до създаване на по-при-
влекателна учебна среда;

 подобряване на уменията и компетентностите на учителите за разра-
ботване и преподаване по учебни планове и програми и на фирмените 
ментори — за разработване на структурирани, актуални и практически 
обучителни материали в областта на зеленото, устойчиво и енергийно 
ефективно строителство чрез адекватно сътрудничество с бизнеса;

 повишаване на осведомеността относно важността на партньорството 
между образователния сектор и бизнеса и активизиране на сътрудничест-
вото между учителите и представителите на компаниите, за да се осигури 
цялостно и актуално ПОО, което насърчава икономическия просперитет;

 подкрепа за институциите, отговарящи за трансфер на кредити, призна-
ване на квалификации, придобити в чужбина и осигуряване на продължа-
ващо професионално обучение за компенсиране на пропуските и съпос-
тавяне на компетентностите на работниците с националните изисквания;
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 принос към признаването на знания, умения и компетентности и транс-
националната преносимост на резултатите от ученето, придобити в ча-
совете по теория и практика в училищата (във формалното образование 
и обучение в страната по произход), независимо от държавата, в която е 
получена квалификацията;

 повишаване на осведомеността и принос за опазването на околната сре-
да като цяло, тъй като знанията и уменията, интегрирани в училищните 
учебни програми и прилагани като ноу-хау и практически опит в строи-
телния сектор, допринасят за сгради с нулево-енергийни емисии и нама-
лено потребление на енергия.
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КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Технологичните промени и дигитализацията, демографските и климатичните промени са 
основните глобални тенденции, които влияят върху икономическото развитие, трансфор-
мират пазара на труда и представляват сериозни предизвикателства за образованието и 
обучението в тяхната основна функция да подготвят настоящата и бъдещата работна сила 
за непрекъснато променящите се изисквания на работното място и за новите професии 
и умения. Тези тенденции имат своето въздействие върху всички сектори, в това число и 
строителния сектор. 

 Дигитализацията влияе на всички сфери на икономиката и обществото, като през 
последните три години въздействието й беше допълнително засилено от панде-
мията от COVID-19.  И строителството, подобно на много други сектори, трябва 
да се адаптира към промените, допълнително ускорени от дигитализацията. Пре-
ходът към строително-информационно моделиране (BIM), както и използването на 
нови технологии като дронове, роботи, виртуална и добавена реалност и 3D печат 
изисква стабилно ниво на дигитализация на уменията на строителните работници. 
Освен това, очакванията за бъдещето са професиите, изискващи по-ниски и рутин-
ни нива на умения не на последно място заради автоматизацията — да намалеят, 
което от своя страна ще повлияе силно на около две трети от строителните работ-
ници с ниска до средна квалификация в ЕС.

 Климатичните промени и влошаването на околната среда са глобални тенден-
ции, които изискват промяна на целия спектър от дейности и на поведението на 
човека: начинът, по който се ползват ресурси, начинът по който се произвеждат 
продукти, начинът по който мислим и действаме в ежедневието си. На европейско 
ниво амбицията на Европейската комисия е да отговори на тези предизвикател-
ства като направи Европейския съюз климатично неутрален до 2050 г. с нулеви 
нетни емисии на парникови газове и с развитието на икономики, които не увели-
чават потреблението на ресурси. Това са основните цели на Европейския зелен 
пакт1. Пактът цели да подобри благосъстоянието и здравето на населението и на 
бъдещите поколения, като им осигури чист въздух и вода и здравословна и достъп-
на храна; реновирани и енергийно ефективни сгради; чисти енергия и обществен 
транспорт;  стоки с по-дълъг срок на потребление и работни места, които ще бъдат 
устойчиви на бъдещи промени; технологична иновация и трансформация за конку-
рентоспособност и устойчиво развитие на индустрията. 

Секторът на строителството има важна роля в адаптирането на икономиката към клима-
тичните промени и постигането на „зелени“ цели. Подготовката на сградите и домовете 
за едно „по-зелено бъдеще“ е важен аспект в новата европейска програма. Сградите „са 
отговорни“ за консумацията на около 40% от потребяваната енергия и 36% от парнико-

1 Европейският зелен пакт. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.  Брюксел, 11.12.2019, https://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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вите газове, свързани с потреблението на енергия. Ето защо потреблението на енергия 
в сградите, както и ефективното потребление на ресурси в производството, транспорта и 
използването на продукти и суровини за строежа на сгради и инфраструктура имат важно 
значение за производството и потреблението на енергия, климатичните промени и окол-
ната среда2.

И жилищните, и обществените сгради трябва да бъдат реновирани с цел да използват по-
вече възобновяема енергия, както и да бъдат по-малко енергоемки. Европейската комисия 
предлага:

 държавите членки да реновират поне 3% от цялата площ на обществените сгради 
на годишна база;

 да се постави цел за постигането на 49% възобновяеми източници в сградите до 
2030 г.;

 до 2030 г. държавите членки да повишат използването на възобновяема енергия в 
отоплението и климатизирането с 1.1 процентни пункта на ежегодна база.

Редица от регулаторни инструменти, инициативи и фондове са призвани да допринесат 
за постигането на зададените цели, като по този начин допълнително оказват въздействие 
по посока на постигането на желаните промени в строителната индустрия:

 Ревизираната Директива относно енергийните характеристики на сградите3 насър-
чава използването на възобновяеми източници и внедряването по-слабо замърся-
ващи енергийни системи за домакинствата и за обществените сгради посредством 
дейности за реновиране на сгради, модернизиране и декарбонизация, поставяйки 
следните цели:

• От 2030 г. всички нови сгради следва да са с нулеви емисии; новите обществе-
ни сгради следва да са постигнали тази цел още през 2027 г. 

• 15-те процента сгради с най-слаби показатели в ЕС трябва да постигнат по-висок 
клас Сертификат за енергийни характеристики (Energy Performance Certificate/
EPC), като от клас G трябва да стигнат до клас F до 2030 г., при което общест-
вените сгради трябва да постигнат същото с изпреварващи темпове до 2027 г. 
Жилищните сгради трябва да бъдат реновирани и да постигнат поне клас F до 
2030 г., и поне клас Е до 2033 г. 

• Задължението за притежаване на Сертификат за енергийни характеристики об-
хваща и сгради, които се реновират основно, сгради, при които се удължават 
наемните отношения, както и всички обществени сгради. 

• Включва се задължение за поставяне на зареждащи станции за електрически 
превозни средства към жилищни и офис сгради и за осигуряване на специални 
стоянки за велосипеди. 

2 Пак там
3 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните 

характеристики на сградите (преработена версия) [2010] ОВ L153/13/
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КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Сгради или сградни части, които се продават или отдават под наем, също след-
ва да имат Сертификат за енергийни характеристики и съответният клас следва 
да бъде отразен във всички обяви. 

• Националните планове за реконструкция и реновиране на сгради следва да 
са напълно интегрирани в Националните енергийни и климатични планове с 
цел осигуряване на сравнимост и проследяване на напредъка. При това те ще 
трябва да имат и времеви рамки и пътни карти за постепенно намаляване и из-
ключване на изкопаемите горива, ползвани за отопление или климатизиране с 
краен срок — не по-късно от 2040 г. 

• „Паспортите за реновиране на сгради“ могат да предоставят информация, как-
то и да подпомагат намаляването на разходите за потребителите с цел ориен-
тирането на техните планове и дейностите по отношение на реновирането на 
сградите в посока постигане на нулеви емисии. 

• Държавите членки са насърчавани да включат мерки за реновиране на сгради 
във финансовите планове за обществени и частни сгради, както и да разрабо-
тят  съответните инструменти за домакинства с по-ниски доходи. 

• Клауза за постепенното намаляване и отказ от изкопаеми горива в сградите 
следва да бъде включена във финансовите инструменти, а именно — от 2027 г. 
нататък не следва да се подпомагат финансово инсталации или бойлери, които 
ползват изкопаеми горива; държавите членки на ЕС могат да въведат правна 
възможност за забрана на използването на изкопаеми горива в сградите.

 Новият регламент за задължителните годишни намаления на емисиите на парни-
кови газове за държавите членки (Effort Sharing Regulation)4 задава цели за намаля-
ване на емисиите парникови газове за икономическите сектори във всички държа-
ви-членки, включително и в строителството. 

 Ревизираната Директива за енергийна ефективност (Energy Efficiency Directive)5 и Ди-
рективата за използване на енергия от възобновяеми източници (Renewable Energy 
Directive) 6 ще направят сградите много по-енергоспестяващи и ще подтикнат из-
ползването на възобновяема енергия в тях. Директивата за използване на енергия 
от възобновяеми източници допринася за повишаването на използването на възоб-
новяеми енергоизточници и за енергийната ефективност на сградите чрез:

• улесняване на интегрирането на производството на възобновяеми енергоиз-
точници в мрежата (например чрез прилагането на нови технологии, включва-
не на възможности за съхраняване на енергия и подобряване на трансгранич-
ното сътрудничество);

4 Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за задължителните годишни 
намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи 
за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013[2018] ОВ L156/26/.

5 Директива 2012/27/ЕС от 25 октомври 2012 година на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната 
ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО.

6 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници [2018] ОВ L238/82.
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• предлагане на улеснения и стимули за електрифициране (например чрез из-
ползване на помпи или електрически превозни средства) и използването на 
иновативни горива като зеления водород; 

• насърчаване на енергийната ефективност и кръговото използване на ресурси 
(например чрез използване на отпадното отопление).

Директивата за енергийна ефективност:

• изисква от държавите членки да реновират поне 3% от площта на обществени-
те сгради годишно; 

• поставя нова цел пред държавите членки да намаляват енергийната си консу-
мация в обществения сектор с поне 1.7% на годишна база;

• да се приоритизират мерките за енергийна ефективност за енергийно бедни 
потребители и домакинства;

• да се предприемат по-нататъшни стъпки, за да се насърчат потребителите, що 
се отнася до основни техни права, свързани с отопление, климатизиране и топла 
вода;

• да се въведе индикативна цел на държавите членки за техния принос към обща-
та европейска цел за енергийна ефективност;

• да се въведат правни изисквания за включване на енергийната ефективност в 
решения, свързани с планиране и инвестиции.

 Новият Социален фонд за климата7, който се формира от приходи от търговия 
с емисии в автомобилния транспорт и сградите, предлага финансова помощ на 
гражданите, и по-специално на домакинства в затруднено положение, така че те 
да могат да инвестират в нови отоплителни системи с цел по-висока социална по-
носимост в хода на зеления преход8.

По този начин, строителният сектор се превръща в един от секторите, които се очаква да 
бъдат доста силно регулирани, с цел да могат съществено да допринесат за постигане на 
„зелените цели“ за пестене на енергия, намаляване на енергийната бедност, насърчаване 
на реновирането на сгради, повишаване качеството на живот и генерирането на работни 
места и растеж, същевременно намалявайки емисиите и увеличавайки конкурентоспособ-
ността на европейските компании9. Последното означава, че образованието и обучение-
то, които подготвят настоящата и бъдещата работна сила в този сектор за нови трудови 
дейности и работни места, ще трябва да може да отговори на множество разнообразни 
предизвикателства, предлагайки възможности за непрекъснато осъвременяване и пови-
шаване на знанията, уменията и компетентностите на учащите. 

7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en 
8 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021
9 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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Всички глобални предизвикателства предполагат мащабни промени в 
строителния сектор. Те водят със себе си дълбоки технологични промени, 
както и такива по отношение на проектирането, производството, услугите, 
потреблението и инвестициите, и като такива изискват достатъчно на брой 
специалисти в сектора със съответната висока квалификация. 

Поради тази причина се оказва особено важно всички съвременни гло-
бални тенденции в сектора на строителството да се пречупват през пер-
спективата на човешкия капитал, където най-важните предизвикателства 
са свързани с образователните постижения и квалификацията на заетите, с 
наличното несъответствие в търсенето и предлагането на уменията и даже 
липсата на такива. Очакванията са, че тези предизвикателства само ще се 
задълбочават за в бъдеще, в случай, че не се предприемат адекватни мер-
ки.

Несъответствието в търсенето и предлагането на уменията може да бъде 
преодоляно чрез следните мерки:

• насърчаване придобиването на умения, допринасящи за повиша-
ването на шансовете на младите хора да се реализират на пазара 
на труда и да останат успешни, заемайки ставащите все по-диги-
тални и зелени работни места; 

• прогнозиране на потребностите от бъдещи умения и квалифика-
ции и въз основа на това — предлагането на достатъчно подходящи 
квалификации за длъжностите в строителния сектор и подобрява-
не на набора от налични и бъдещи умения чрез включване в ре-
левантно обучение и възможности за повишаване на уменията на 
вече заетите. 

Всички предизвикателства, които са общи в цяла Европа, изискват постоян-
но адаптиране и модернизиране на структурата на обучението и неговото 
съдържание.

 Демографските тенденции и застаряващото население в повечето европейски 
страни са следващ фактор, който има своето отражение върху търсенето на зна-
ния и умения и който е отговорен за недостига на работна ръка в много сектори. 
Това представлява сериозно предизвикателство за политиките за развитие на уме-
нията. Работната сила ще бъде изправена пред необходимостта непрекъснато да 
повишава дигиталните и технологичните си умения, за да остане релевантна на 
изискванията на пазара на труда, както и ще трябва да се полагат грижи за повиша-
ване на квалификацията и придобиване на нови умения и квалификации предвид 
непрекъснатото повишаване на изискванията на работните места и наличните не-
съответствия между търсене и предлагане на пазара на труда. Всичко това повиша-
ва значението на инвестирането в ключови, дигитални и преносими умения, както 
и в премахването на бариерите за учене пред възрастните учащи.
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Изброените тенденции оказват своето въздействие върху процесите в строителната ин-
дустрия, която и без това се среща със сериозни предизвикателства:

 Работната ръка в сектора намалява, като в значителна степен това се отнася за ква-
лифицирани работници на строителните обекти и предприятия и в по-малка сте-
пен — за производството на строителни стоки и продукти. 

 От друга страна, налице е тенденция, при която заемането на местата на пенсиони-
раните работници в сектора не се явяват първи кариерен избор на младите хора. 
Строителството е традиционна дейност, която включва професии като строителен 
работник, дърводелец, каменоделец, мазач, водопроводчик, бояджия и специа-
лист по подови настилки, които не изглеждат атрактивни за хората от младото по-
коление. В изследване на Седефоп (Cedefop)10 се изчислява, че около 8,7 милиона 
са заети като строителни работници през 2018 г., което представлява 7,4-процент-
но намаление спрямо 2006 г. Прогнозите за заетостта в строителството за периода 
2018-2030 г., е че тя ще нарасне с 7,6 %, докато в същото време се оказва, че ще 
трябва да се заемат около 4,5 милиона свободни работни места в сектора. Доста 
често работните места остават свободни поради невъзможността кандидатите за 
тях да отговорят на изискванията на пазара на труда, въпреки сравнително висока-
та безработица в някои икономики.

 И не на последно място — налице са и други трудности, свързани с адаптирането 
и повишаването на уменията и компетентностите на работната сила в трудоспо-
собна възраст. Картината в цяла Европа показва сходни тенденции във връзка с 
общите затруднения в сектора, които се отнасят до наличието на работници и спе-
циалисти, както по отношение на висококвалифицирани, така и по отношение на 
по-ниско квалифицирани, които имат нужда от обучение за повишаване на компе-
тентностите.

10 Cedefop. Construction workers: skills opportunities and challenges (2019 update). Thessaloniki 2020. https://www.
cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
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 2.1. Кои са необходимите знания и умения, които трябва 
да се формират в гимназиалното професионално обра-
зование и обучение? Как тенденциите в глобалното раз-
витие се отразяват на развитието на човешките ресурси 
в строителството? Какви нови или по-високи умения и 
набор от умения са нужни? 1

Секторът на строителството включва множество икономически дейности: добив на суро-
вини, проектиране и изграждане на сгради и инфраструктура, производство и търговия със 
строителни материали, поддръжка, реновиране и демонтаж, рециклиране на материали и 
др. Строителството също така е свързано и с много други икономически сектори и аспекти 
от ежедневния живот на хората. Така например, енергийните характеристики на сградите 
и ефективното използване на суровини и ресурси в производството, транспортирането и 
използването на строителни материали за строежа на сгради и инфраструктура оказват 
своето въздействие върху потреблението на енергия и околната среда. Това е и причината 
за верижното въздействие на глобалните тенденции и предизвикателства (дигитализация, 
технологични нововъведения, климатични промени) от строителния сектор към много дру-
ги сегменти на икономическите и социални дейности. Това също така е и причина подходя-
щите мерки в индустриалните, социални и образователни политики, които вземат предвид 
въздействието на глобалните тенденции в строителния сектор, да имат своята добавена 
стойност и в сродни сектори и сфери. 

От особено голяма важност са мерките в политиките по образование и обучение, тъй като 
промените в строителния сектор поставят изисквания пред специалистите да усвоят нов 
набор от умения, така че да могат да отговорят на споменатите предизвикателства. Тази 
част от публикацията е посветена на необходимите умения в професиите в строителната 
индустрия, които трябва да бъдат формирани или надградени вследствие на въздействие-
то на глобалните тенденции и динамичното развитие на технологиите, продуктите и орга-

низацията на труда в строителния сектор. 

 Изискванията за енергийна ефективност и използването на енергия от възоб-
новяеми енергийни източници в сградите ще доведат до необходимостта от до-
пълнителни обучения и повишаване и осъвременяване на уменията на 3-4 милиона 
работещи на различни позиции — от дърводелци и зидари до строителни техници, 
на които ще се наложи да преминат през въпросните обучения. Причината е, че в 
резултат на изпълнението на новата регулаторна рамка ще трябва да  се въведат 

1 Текстът в тази част от публикацията е разработен въз основа на информацията и констатациите в доклада 
Construction Blueprint. Sectoral Strategic Approach to cooperate on skills in construction industry. Erasmus+ Programme, 
2018.
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нови процедури за работа и нови практики в строителните дейности. Тъй като и 
намаляването на запрашеността в резултат от строителни дейности се превръща 
във все по-голям приоритет, ще трябва да се въведат нови материали, методи и 
технологии. Работещите в сектора ще трябва да притежават нужните умения за да 
работят с новите „зелени“ материали и технологии. Строителната индустрия има 
и много важна роля по отношение на кръговата икономика. Поради тази причина 
строителните работници ще трябва да придобият знания за това как да използват 
повторно или да рециклират индустриални или строителни отпадъци, както и ще 
трябва да преминат обучение за рециклиране на материалите и за био-базирани 
материали, както и за нови практики на събаряне на сгради. „Зелената инфраструк-
тура“ включва още и аспекта, свързан с декарбонизацията. 

Очаква се, най-търсените умения да бъдат свързани с: 

 Устойчива енергийна ефективност:

• изготвяне на строителна програма и провеждане на анализ на спецификите на 
строителната площадка;

• оценка и балансиране на въздействието на факторите на околната среда, както 
и икономическите и правни аспекти, които характеризират специфичния стро-
ителен проект;

• знания за климатичните аспекти, които трябва да се вземат предвид при стро-
ителните дейности;

• разбиране на целите за енергийни характеристики на сградите.

 Знания за управление на отпадъците: 

• материали за рециклиране;

• управление на ресурсите;

• адаптиране към климатичните промени;

• безопасни условия на труд в процеса на вземане на решения;

• към процеса на завършване на строителството принадлежи и необходимата 
инфраструктура, която следва да отчита дългосрочните климатични промени.

 Използване на строително-информационно моделиране (BIM):

• “зелени” обществени поръчки като средство за намаляване на евентуално 
вредно въздействие от страна на строителния сектор;

• знания и умения по отношение на устойчивостта на подготвителните дейности 
и позиционирането на строителната площадка.

 Обучение за придобиване на необходимите умения за прилагане на устойчиви 
практики на строителната площадка.
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 Организация на логистиката:

• ефективна комуникация с клиентите по отношение на енергийно ефективното 
реновиране, инсталациите на енергийно ефективни автоматични сградни систе-
ми, услуги в пост-инсталационния период и осигуряване на съвместни или допъл-
ващи се дейности между всички професионалисти, включени в тези дейности; 

• обучение за изнасяне на отпадъците от строителния обект, при съблюдаване на 
правилата за избягване на разпиляване, замърсяване и емисии. 

 Декарбонизация и включване на възобновяеми източници и продукти. 

 Високи здравни стандарти и стандарти за опазване на околната среда.

 Спазване на естетически и архитектурни норми.

Цитираната по-горе публикация (бел. под линия 1) дава информация за това кои са про-
фесиите с най-голям брой заети в тях, които следва да бъдат обучени в областите на енер-
гийната ефективност и възобновяемата енергия: електротехници, водопроводчици (вклю-
чително, занимаващите се с инсталации на помпи, системи, работещи с биогаз, поддържа-
щите централното топлоподаване, системите с отпадните и термални води), дърводелци, 
зидари, техници (вкл. на топлотехника, климатична и вентилационна техника), специалисти 
по реконструкция на сгради, като някои от посочените или сходни на тях професии са нови 
за сектора или надграждат традиционни такива. 

 Кръговата икономика е друг основен фактор, който има своето влияние върху 
професиите в строителния сектор, както и върху промените в нужните за упражня-
ването на професиите умения, който води до необходимостта от надграждането и 
осъвременяването им: 

• Безопасна работа с химикали; 

• Отпадъци и рециклиране; 

• Използване на суровини;

• Насърчаване на подхода към устойчивост;

• „Зелени“ обществени поръчки (подобно на енергийната ефективност);

• Познаване на приложимото законодателство; 

• Познаване на процедурите; 

• Нови процедури при събаряне на сгради; 

• Конструкции от дърво; 

• Използването на безотпадни технологии или такива с минимално ниво на отпа-
дъчни продукти, както и технологични линии, подобряващи ефективността на 
производството на строителни материали и продукти, и прилагане на строи-
телното инвестиране;
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• Планиране и организация на устойчиво строителство (енергоспестяващ архи-
тектурен дизайн; сгради, отличаващи се с висок комфорт, функционалност и 
минимално въздействие върху околната среда);

• Осигуряване на затворен цикъл на управление на отпадъците.

 Дигитализация, нови технологии и автоматизация 

Когато става дума за дигитализация в строителната индустрия, се констатира, че секторът е 
позициониран сред най-слабо дигитализираните в Европа, макар че понастоящем вече се 
намира на пътя на дигиталната трансформация2.

Работещите в сектора ще трябва да притежават подходяща квалификация, както и ще тряб-
ва да предприемат мерки за обучение, за да могат да ползват новото ИТ-базирано или ав-
томатизирано оборудване. Една от бързо развиващите се технологии в сектора е използ-
ването на строително-информационно моделиране (BIM), която се използва за дизайн и 
управление на проекти в строителството във всички фази на процеса. Други технологии 
като 3D принтирането, симулациите или облачните технологии също заемат силни позиции 
в сектора. Дигитализацията предполага и притежаването на знания и умения в областта 
на личните данни и сигурността, познания за регулаторната рамка, цифрови индикаторни 
системи за техници (DigiComp ниво 2), цифрови дневници за техници и други заети в стро-
ителството (DigiComp нива 1 & 2), Интернет на нещата за мениджъри (DigiComp ниво 5). 
Към надградения набор от компетентности в строителството принадлежат и умения да се 
работи с дронове, роботи и виртуална реалност.

Други технически умения, чието значение се увеличава поради разширяване на дейности-
те извън строителния обект, са компютърния дизайн и производствените дейности. 

Анализ на потребностите от знания и умения е предложен в публикацията Construction 
blueprint sectoral strategic approach to cooperate on skills in the construction industry WP 2. 
Status Quo and Sectoral Skills Strategy R1. Skills needs analysis3.

 Някои от държавите, допринасящи към изследването са добавили и други умения, 
неотнасящи се до трите основни компонента на проекта, а именно — енергийна 
ефективност, кръгова икономика или дигитализация. Такива са уменията, насочени 
към безопасно използване на нови материали и технологии, но също и ключови 
компетентности, меки и преносими умения и такива, които се отнасят към пове-
денчески и персонални характеристики.

В процеса на по-нататъшна работа по посочената публикация са идентифицирани и след-
ните допълнителни умения: 

• За всички професии — зидари, монтьори, техници на инсталации, машинни опе-
ратори, строителни работници и др., е установена необходимост от повишава-

2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547
3  Изготвен по програма Еразъм +, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Sector Skills Alliances 

for Implementing Strategic Approach (“Blueprint”) to Sectoral Cooperation on Skills.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547
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не на осведомеността за важността на планирането и изпълнението на дейности 
съгласно приложимите критерии за качество с цел осигуряване на ефективност 
и кръгово използване на ресурсите, както и за приноса на ИКТ за повишаване 
производителността в сектора. 

• Мениджърски умения в областта на реновирането и санирането. Тези дейности 
са измежду най-силните фактори в сегмента на жилищното строителство. При 
тях оперативния мениджмънт на строителния обект се среща с мениджмън-
та на взаимоотношенията с клиентите и потребителите и по този начин стават 
близки до дейността  „опит с клиенти“.

• Компетентности в областта на управлението на шумовата ефективност също 
следва да се добавят към основни компетентности в сферата на енергийната 
ефективност. 

• По отношение на позициите на главен технически ръководител или мениджър 
на енергийното реновиране, те би следвало да имат специфични знания в об-
ластта на енергийната ефективност, както и умения да действат проактивно, 
предлагайки ги на сдружението на собствениците. 

• По отношение на осведомеността във връзка със здравната криза, породена 
от COVID-19, на преден план излиза необходимостта от обучения за специали-
стите не само за придобиване на компетентности как да строят по-устойчиви 
сгради, но и как да ги направят по-пригодени за здравословен и приятен начин 
на живот. Тези умения следва да са част не само от портфолиото на мениджъ-
рите, но и на техниците в сферата на управлението на строителните дейности 
и в компаниите, които предлагат консултантски услуги за предстоящо и ново 
строителство или реновиране и саниране на сгради. Понастоящем не липсват 
осведоменост и други инициативи, но все още е необходимо да се направи 
повече във връзка с обучението на техниците на първо място за връзката между 
опазването на околната среда и опазването на здравето и след това — за ре-
шения, свързани с идентифициране на подходящите подходи по отношение на 
здравните аспекти.

 2.2. Ситуацията на европейско ниво  
и в страните от проекта

С цел догонване на индустриалните и технологични нововъведения и описаните по-горе 
изисквания за нови видове и по-високи степени на уменията, образователните и общест-
вените институции, центровете и училищата, предлагащи професионално образование и 
обучение, както и социалните партньори, изследователските организации и университе-
тите развиват и обменят знания и идеи за това как по-добре да подготвят специалисти-
те в сектора на строителството. Усилено се работи на европейско ниво в сътрудничество 
между всички държави-членки, например в рамките на такъв основен инструмент, какъвто 
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е ЕСКО/ ESCO4, или в рамките на други партньорства като Construction Blueprint5 и — не на 
последно място — в партньорства по проекти, какъвто е проектът BEE-VET.

Тази част предлага преглед на необходимите знания, умения и компетентности (също обо-
значавани в официалните документи като „резултати от ученето“/РУ) за една и съща про-
фесия в четирите страни-партньори по проекта — строителен техник — по начина, по 
който РУ са представени на европейско ниво и какви са в действителност в партниращите 
си страни. Основната цел е да се направи преглед и да се съпоставят учебните планове 
и програми и очакваните резултати от ученето, постигнати от учениците в ПОО в една от 
професиите в строителството, като се направи сравнение между страните и спрямо съ-
ществуващата класификация ESCO. Целта е да се насърчи бъдещото модернизиране на 
учебните програми, с което се подпомага и възможността за транснационална мобилност 
и признаването на знания, умения и компетентности.

A. Европейско ниво — инструментът ESCO

Във връзка с настоящите и очакваните предизвикателства, държавите членки на ЕС адапти-
рат своите квалификации, набор от умения и съответните учебни програми. Един от основ-
ните инструменти на европейско ниво е Европейската класификация на знанията, уменията 
и компетентностите (ESCO), достъпна на много от европейските езици и съответстваща на 
изискванията на пазара на труда и на образователните системи6. Целите на ESCO са свър-
зани с подкрепа на мобилността в Европа и съответно — с постигането на по-интегриран и 
ефективен пазар на труда чрез разработването на „общ език“ на длъжностите/професиите 
и уменията, който може да се използва от различни заинтересовани страни в областта на 
заетостта и образованието и обучението. Използването на ESCO в проучвания на обяви 
за работа, изследователска дейност, големи данни, анализи и др. подпомага доставчиците 
на образователни услуги да идентифицират потребностите от умения на пазара на труда. 
В съответствие с това те могат да адаптират своите учебни програми с цел адекватна под-
готовка на учащите за бъдещия пазар на труда. ESCO също така подпомага потенциалните 
работодатели при документалното проследяване на придобитите знания и умения на кан-
дидатите за работа.

ESCO предлага описания на 3 008 длъжности и 13 890 умения, свързани с тях. 

Към всяка длъжност са посочени съответните знания, умения и компетентности в рамките 
на четири категории:

• Основни умения и компетентности;

• Основни знания;

4 https://esco.ec.europa.eu/en
5 Виж и по-горе в част 2.1.: Construction Blueprint е европейски проект, финансиран от Еразъм +, за реализиране на 

нов стратегически подход за секторно сътрудничество за развитие на уменията сред 24 партньори от 12 страни, 
координирани от Fundación Laboral de la Construcción (Испания); https://constructionblueprint.eu/

6 https://esco.ec.europa.eu/en 

https://esco.ec.europa.eu/en
https://constructionblueprint.eu/
https://esco.ec.europa.eu/en
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• Избираеми умения и компетентности;

• Незадължителни знания.

Проведено изследване в рамките на европейски проект в сектора на строителството7, по-
мага да се идентифицират потребностите от развитие на уменията в центрове и училища 
за ПОО в страните по проекта. Става дума за 42 дескриптори, 22 от които са свързани с 
областта на енергийната ефективност, 11 — с кръговата икономика, а други 9 се отнасят до 
широк набор от  професионални умения.

Идентифицираните в ESCO основни и избираеми знания, умения и компетентности за про-
фесията строителен техник са следните: 

Основни умения и компетентности:

• проследяване на напредъка на извършените дейности

• спазване на план-график

• спазване на правилата за здравословни и безопасни и условия за труд в стро-
ителството

• използване на предпазни средства

• използване на средства за оразмеряване

• операции с дрон в строителното инженерство 

• планиране на продължителността на работата

• инспектиране на доставките

• обследване на строителната площадка

• превантивни дейности по отношение избягване на повреди на инсталации и 
инфраструктура 

• спазване на законодателството, свързано с безопасността

• използване на софтуер за техническо чертане

Основни знания:

• гражданско строителство

• принципи на строителното инженерство

• информационно моделиране на сгради 

7 Проведено в рамките на проект: Skills Blueprint for the Construction Industry. Период: 01/01/2019-31/12/2022; Проект 
номер: 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B



26 27

КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• строителна индустрия

• техническо чертане

• строителни методи

• строителни норми

Избираеми умения и компетентности:

• изграждане на временна инфраструктура на строителните площадки

• осведомяване за въздействието над околната среда

• управление на бюджет

• наблюдение на съгласуваността на различни параметри в строителните проекти

• спазване на оперативните стандарти

• осигуряване на спазване на сроковете за изпълнение на проекта

• провеждане на наземни проучвания

• проследяване на напредъка на строителния проект

• управление на стандартите за здравословни и безопасни условия на труда

• проектиране на умалени модели

• работа в строителна бригада

• одобряване на инженерния проект

• консултации за строителни материали

• използване на CAD софтуер

• определяне на технически изисквания

• проектиране на сгради

• критично разглеждане на проблеми

• предоставяне на консултации по строителни въпроси

• управление на инженерен проект

• оценка на финансовата жизнеспособност

• контрол на разходите

• коригиране на инженерните проекти

• изчисляване на нуждите от строителни материали
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• ергономия на работното място

• получаване на съответните лицензи

• създаване на чертежи на AutoCAD

Незадължителни знания:

• управление на разходите

• математика

• принципи на проектиране

• транспортно строителство

• технологии за възобновяема енергия

• енергийна ефективност

• електроинженерство

• кодове за зониране

• материалознание

• енергийни характеристики на сградите

• CAD софтуер

• закон за градоустройство

• управление на проекти

• градоустройство

• машиностроене

• индустриален дизайн
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Фигура 1. Умения и компетентности за професия Строителен техник

проследяване на напредъка на извършените дейности

гражданско строителство

изграждане на временна инфраструктура на строителните площадки

принципи на строителното инженерство

информационно моделиране на сгради 

използване на предпазни средства

техническо чертане

наблюдение на съгласуваността на различни параметри в строителните проект

спазване на оперативните стандарти осигуряване на спазване на сроковете за изпълнение на проект

строителни методи строителни норми

използване на средства за оразмеряване

операции с дрон в строителното инженерство планиране на продължителността на работата

инспектиране на доставките обследване на строителната площадка

превантивни дейности по отношение избягване на повреди на инсталации и инфраструктура

спазване на законодателството, свързано с безопасността използване на софтуер за техническо чертане

спазване на правилата за здравословни и безопасни и условия за труд в строителството

осведомяване за въздействието над околната среда управление на бюджет

строителна индустрия

спазване на план-график

техник, гражданско строителство

Основни умения и компетентности

Основни знания

Избираеми умения и компетентности

Източник: ESCO

Подробна информация за това кои от гореизброените знания и умения могат да бъдат при-
добити в рамките на учебните програми в областта на строителството в държавите от парт-
ньорството по BEE-VET е предоставена в Приложение 1 на стр. 77.
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Б. Опитът на четирите страни-партньори по проекта

Предвид настоящите и бъдещите предизвикателства, партньорите по проекта адаптират 
учебните планове и програми за гимназиалното си професионално образование и обуче-
ние, така че техните учащи да са адекватно подготвени за текущите и очаквани потребно-
стите на икономиката. Следните примери дават представа за ситуацията във всяка от стра-
ните, като са откроени и добри практики.

1) По отношение на основни характеристики на структурата и организацията на професио-
налното образование и обучение

В Австрия учебната програма за професия „строителен техник“ (“Bautechnik”) е разпреде-
лена сред следните групи предмети:

A . Общи задължителни предмети — включващи общи за всички учащи в ПОО предмети 

Б. Специфична отраслова подготовка по теория и практика, преподавана в следните 
предмети: 

Б.1 Строително инженерство 

Б.2 Гражданско строителство 

Б.3 Строителна индустрия

Б.4 Строителство — дървени конструкции 

Б.5 Околна среда

В . Задължителна практика в областта на социалните и персонални компетентности 

Г. Стаж/практика — минимум 8 седмици по време на ваканциите, преди стартиране на 
петата учебна година

Д. Избираеми предмети (например, втори чужд език, комуникация, предприемаче-
ство, изследователска дейност, и др.)

Е. Спорт (незадължително).

Що се отнася до вида училища, в които се предлага средно професионално образование и 
обучение, те са следните: училища за ПОО с частично организиране на обучението в тях, в 
тандем с базирано в компаниите обучение (10-та — до макс. 13-та учебна година); Междин-
ни училища за ПОО (9-та до макс. 12-та учебна година); Колежи за висше професионално 
образование и обучение (9-та до 13-та учебна година, ISCED 3/5). Завършващите имат пра-
во на достъп до висше образование след като положат изпит, наречен „Зрелостен изпит по 
професия“ (Berufsreifeprüfung).

При дуалната система посещаването на професионалните училища е задължително за уча-
щите съгласно Закона за професионалното обучение. Целта на тези професионални учи-
лища, както е описано в § 46 от Закона за училищната организация, е да предадат основни 
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теоретични познания на учащите, които са задължени да посещават професионалните учи-
лища в съответното професионално направление/професия, като по този начин допълват 
обучението си, провеждано в компанията, и разширяват общообразователната си подго-
товка. 

Съотношението на времето, прекарано във фирмено обучение и училищно обучение, е 
около 4:1. Приблизително 40% от завършилите задължителната степен на образование 
сключват договор за дуално обучение, като една трета от тях са момичета. Основният дял 
на учащите се обучават в сектора на занаятите и търговията, следван от търговията на дреб-
но и едро, промишлеността, туризма и развлекателната индустрия, транспорта, информа-
цията и консултантските услуги и накрая — банковия и застрахователния сектор. Учащи-
те получават възнаграждение, което се регулира от колективен трудов договор и възлиза 
през първата година на обучение на около 25-40% от съответната начална заплата на ква-
лифициран работник, като се увеличава всяка година. 

В приблизително 250 професии се организира дуално обучение, като то е организирано по 
различен начин в зависимост от продължителността му: две години и две и половина годи-
ни в занаятите и търговията; около 70% от случаите в дуалното обучение продължава три 
години; три години и половина е продължителността му предимно при техническите про-
фесии, като например — техник на електрически инсталации, Четиригодишна е продължи-
телността при професии като техник на сложни машинни електрически системи, машинен 
механик, механика на металорежещи машини, електрообзавеждане на сгради, специално 
в частта по управление на процеси.

В България, в училищното професионално образование и обучение учениците се обучават 
по общообразователни предмети и по такива от професионалната подготовка. 

Предметите от професионалната подготовка са три вида: 1) обща професионална подго-
товка — включваща предмети, които се преподават на всички ученици в ПОО, независимо 
от професионалното направление или професия; 2) отраслова подготовка — включваща 
предмети, които се преподават на ученици от съответното професионално направление 
(така например в сферата на строителството има три предмета, които са общи за всички 
учащи в професиите от сектора); 3) предмети от специфичната професионална подготовка 
за всяка специалност. В някои случаи предмети от тази подготовка могат да се преподават в 
две или повече специалности, като обаче най-често има разлика в броя на учебните часове. 
Например, ученици както от специалностите към професия пътен строител, така и строите-
лен техник изучават предмета Пътища и съоръжения. Разликата е обаче, че в първия случай 
този предмет се изучава в рамките на 159 учебни часа, докато в другия — само 62.

Практическото обучение е задължителен елемент на всяко професионално обучение. Раз-
биране за практическото обучение в България е, че когато то се провежда в училищна сре-
да като част от обучението по време на учебната година, то се обозначава като „учебна 
практика“. За професии, използващи високи технологии, то се провежда в реална работна 
среда. Когато се провежда в компании, например в рамките на седмици или месец в края 
на 11-ти и 12-ти клас, практическото обучение се нарича производствена практика. За прак-
тическо обучение са определени минимум 70% от часовете за обучение за придобиване 
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на степен на професионална квалификация, отговаряща на ниво 2 от националната/евро-
пейската квалификационна рамка, минимум 60% — за ниво 3 и най-малко 50% за нива 4 и 5. 

От 2014 г. в България започва да се въвежда дуалното ПОО. При него се редуват практиче-
ското обучение в компания с периоди на теоретично обучение в училище или друг достав-
чик на ПОО. Практическото обучение се провежда във фирмата два дни седмично в 11-ти 
клас, и 3 дни седмично в 12-ти клас.

В Словакия професионалното образование се предоставя от средните професионални 
училища. Те допълнително се подразделят по области на обучение и преподаване и по вид 
получено образование на: ПОО — първи гимназиален етап  професионално образование 
(2 години), средно професионално образование (3 години), пълно средно професионал-
но образование (4 години) и обучение след средно професионално образование (2 годи-
ни). Обучението във всяко училище се състои от общообразователни предмети (словашки 
език, чужд език, математика, физика, информатика и др.) и предмети от професионална-
та подготовка. Последните са разделени на предмети по теория и предмети по практика. 
През първата година учениците изучават и общообразователни предмети, и предмети от 
професионалната подготовка. Всеки отдел разработва общонационалната/държавна про-
грама за обучение, която всяко училище на свой ред адаптира към своите предпочитания и 
интереси. Поради тази причина училищата с еднакъв фокус/професии може да се различа-
ват едни от други по отношение на предметите от професионалната подготовка. Учащите 
се обучават да работят с AutoCAD в 4-годишните учебни програми, имат практическо обу-
чение през 2-та година и след това през 2-та и 3-та година имат продължаващо практическо 
обучение. По отношение на видовете подготовка, училищата предлагат редуване през сед-
мица на общообразователна с професионална подготовка. През последните години уси-
лено се развива дуалното обучение, при което част от обучението се извършва от частна 
фирма. През третата година някои учащи избират специализация и след това в програмата 
им се включват нови предмети, например предметът Конструиране (практика) в строител-
ството е със 132 часа, докато Мениджмънт в строителството  е с 99 часа. 

В Турция има шест направления в областта на строителните технологии: строителна ин-
фраструктура, високо строителство, архитектурна реставрация, архитектурни конструкции, 
техническо чертане, покривни конструкции и изолация. Едни и същи предмети се изучават 
в тези направления в 9-ти клас. В 10-ти и 11-ти клас се изучават предмети в съответствие със 
спецификите в направлението (например: в направлението за строителна инфраструктура 
се организира 10-часов семинар по строителна инфраструктура, докато в направление ар-
хитектурна реставрация се преподава предмет/курс по архитектурна реставрация. В 12-ти 
клас, освен 24-часово обучение на работното място, могат да се вземат още 4 часа избира-
ема професионална подготовка.

По-общо казано, придобиването на професионално образование, което се е получавало за 
3 години до 2016 г., е удължено на 4 години след 2016 г. Дуалното обучение продължава 3 
години, обучението за професионално ориентиране — 1 година. Теоретичното обучение се 
провежда в училище 1 ден седмично, а обучението за повишаване на квалификацията се 
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предоставя в предприятията 4 дни в седмицата. Теоретичното обучение може да се про-
вежда 2 дни в седмицата в зависимост от професията.

2) По отношение на продължителността на обучението и съотношението между предмети 
от професионалната и общообразователната подготовка

Във всички страни–партньори по проекта учениците от ПОО получават професионална ква-
лификация, еквивалентна на ниво 4 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), с изклю-
чение на Австрия, където нивото е 5-то. Австрийските ученици имат най-голям общ брой 
учебни часове (8822) по време на целия курс на обучение, а часовете за професионална 
подготовка са 6014, следвани от словашките, където часовете за професионално обучение 
са половината от всички. Българските и турските ученици учат почти еднакъв брой часове в 
рамките на професионалната подготовка — малко под и/или над 2500 часа (Таблица 1).

Таблица 1. Основни характеристики на професионалното обучение 
(в рамките на средното образование) в областта на строителството в 
държавите-партньори

  АВСТРИЯ БЪЛГАРИЯ СЛОВАКИЯ TУРЦИЯ

Строителен 
техник Bautechniker Строителен 

техник Staviteľstvo
İnşaat 

Teknolojisi 
Teknisyeni

Код на 
професията 
според 
националната 
кодификация

н/п 582010 3650 M 3112

Брой на 
годините за 
обучение

5 
(9-13 клас)

5 
(8-12 клас)

4 
(10-13 клас)

4 
(9-12 клас)

Общообразова-
телни предмети 2808 3559 3768 3071

Предмети от 
професионална-
та подготовка

6014 2861 3432 2442

Общ брой 
часове 8822 6420 7200 5513

Ниво по ЕКР 5 4 4 4
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3) Що се отнася до основните общообразователни предмети, сравнението показва, че ча-
совете по математика са почти еднакви на брой, докато в същото време има значителни 
различия в часовете за изучаването на чужд език и ИТ. Въпреки това, в случая с ИТ, всички 
страни компенсират по-малкото часове чрез предоставяне на специализирано професио-
нално обучение, свързано с изискванията на професията (виж Фиг. 2 и 3 по-долу).

Фигура 2. Основни общообразователни предмети (брой учебни часове 
— за целия курс на обучение)

Математика

Чужд език

Информационни 
технологии

AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR
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Фигура 3. Специализирани ИТ-предмети
ТУ
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Я
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С
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Л
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Пълно сравнение на хорариумите по общообразователните предмети в държавите от парт-
ньорството може да видите в Приложение 3 на стр. 84.

4) По отношение на основните предмети от професионалната подготовка

Сравнението показва, че: 

 Базовият предмет, който присъства в четирите държави под едно и също наиме-
нование — Сградостроителство (вкл. учебна практика), е силно застъпен в Австрия 
и Турция; по-слабо в Словакия, докато в България броят на часовете е над четири 
пъти по-нисък от този в лидера Австрия (Фиг. 4).

 Предметите от общата професионална подготовка като Предприемачество, Здра-
вословни и безопасни условия на труд и Икономика в България са самостоятелни 
предмети, докато в останалите страни са част обучението по други предмети от 
професионалната подготовка.

 Важно е да се отбележи, че предмети като Управление на сгради, Проектантска и 
строителна култура, Инфраструктура, Строителна практика и технология на про-
изводството и Социални и лични компетентности са изрично споменати по посо-
чения начин само в случая с Австрия. Все пак те могат и да присъстват в учебните 
програми и в други държави, но в рамките на незадължителните предмети.

 Предмети като Дескриптивна геометрия, Архитектура, Приложна механика, Ком-
пютърни технологии в строителните професии, Изпитване на строителни матери-
али, Подготовка и оценка на конструкциите и съоръженията, Статика и конструк-
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тивен дизайн, Дървени и метални конструкции, Реконструкция на сгради и др. са 
изрично споменати в учебните програми на Словакия.

 Предметите, които са специално споменати в случая с Турция, са свързани Профе-
сионално развитие, Дървени конструкции, Счетоводство по професията и Компю-
търни програми за калкулиране на разходите за инфраструктурата.

За пълно сравнение между предметите и броя часове по професионална подготовка в 
страните-партньори по проекта вижте Приложение 4 на стр. 89.

Фигура 4. Учебни часове по Сградостроителство

156195195

370

72

156

370

108

156

66 99 132 132

858

180

740

429

ОБЩО
АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

В. Добри практики от страните-партньори

Запознаването с примери за добри практики от страните-партньори дава възможност за 
включване на ново съдържание, споделяне и обмен на знание, съдържание, компетентно-
сти и като резултат — подобряване на учебните програми и повишаване на качеството на 
обучението.

Австрия

Основните силни страни по отношение на предметите от професионалната подготовка в 
Австрия са:

 Малък брой предмети

 Широк обхват на предметите
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 Голям брой учебни часове

Примерите, посочени по-долу, представят три от предметите по професионална подготов-
ка, които се изучават по време на целия курс на обучение.

Фигура 5. Основни предмети от професионалната подготовка в Австрия

Сградостроителство (Baukonstruktion)

Клас 9 10 11 12 13 Общо

Учебни часове 156 156 195 195 156 858

Конструкции (носещи структури) (Tragwerke)

Клас 9 10 11 12 13 Общо

Учебни часове 0 78 156 234 390 858

Проектантска и строителна култура (Gestaltung und Baukultur)

Клас 9 10 11 12 13 Общо

Учебни часове 312 351 351 351 507 1872

България

 Здравословни и безопасни условия на труд — 9-10-ти клас:

С предмета Здравословни и безопасни условия на труд България е единствената страна в 
консорциума по проекта BEE-VET, която има отделен предмет, посветен на темата и отра-
зен в учебните програми в училищата в 9-10-ти клас. Учениците изучават и правните норми, 
и правилата, които се прилагат на работното място. 

 Задълбочено изучаване на чужд език, включително на чужд език за професията 
в 11-12-ти клас:

В допълнение към най-големия брой учебни часове (в сравнение със страните-партньори — 
общо 850 часа, виж Фигура 2 по-горе) в последните две години, в 11-12-ти клас, учениците 
учат и чужд език за професията с фокус върху: 1) усвояване на комуникационни умения и лек-
сика, отразяващи спецификата на конкретната професия; 2) използване на професионална 
литература и други източници; 3) бизнес комуникация и кореспонденция; 4) подготовка за 
интервю за работа; и 5) изнасяне на презентации на чужд език.
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Словакия

 Техническо чертане, с използване на софтуерни програми — 396 часа:

Предвидено е много интензивно обучение и практика по компютърно чертане — общият 
брой учебни часове по строителна графика/чертане е 396. Студентите работят с AutoCAD, 
Revit и Google SketchUp през всичките 4 години на обучение по много от предметите. 

 Икономика

През последните две години на обучението словашките ученици получават подходяща со-
лидна подготовка по предмети в областта на икономиката и бизнеса/създаване на собст-
вени компании веднага след завършване на средно образование — общо 363 часа, включи-
телно по: 

• Икономика — 132 часа (12-13-ти клас)

• Мениджмънт и маркетинг — 132 часа (12-13-ти клас)

• Счетоводство, вкл. практика — 99 часа (12-13-ти клас).

Турция

 Подобно на Австрия, броят на отделните предмети е малък, но всички са с широк 
обхват, като по повечето от тях обучението продължава повече от една година.

 През по-голяма част от последната година — 12-ти клас, учащите се обучават на 
работното място (производствена практика в компания) — общо 888 учебни часа.

 Основните компетентности, които се очаква да се придобият в един от основните 
учебни предмети от учебната програма в Турция — Технология на конструкциите в 
строителството — дават пример за това какво се очаква да знаят и могат учащите:

• Развиване на компетентности за професионална етика и поведение, здраво-
словни и безопасни условия на труда, изготвяне на проекти/проектни задания, 
опазване на околната среда, ефективна комуникация, предприемачество и 
адаптация към работната среда;

• Развиване на основни умения за работа в строителния сектор, свързани с дър-
вообработка, зидарство, ковачество и изолации при спазване на здравословни 
и безопасни  условия на труда;

• Учащите могат да правят технически и основни професионални чертежи в 
съответствие със стандартите TS EN ISO и правилата за техническо чертане, 
като предприемат мерки за спазване на здравословни и безопасни условия 
на труда;

• Правят основни професионални изчисления в съответствие с правилата и зна-
нията по математика;
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• Подготвят елементите на дървената конструкция и ги монтират в съответствие 
с проекта и спецификите на заданието, спазвайки мерките за здравословни и 
безопасни условия на труд;

• Изготвят елементи от дървена дограма и ги монтират в съответствие с проекта 
и спецификите на заданието, спазвайки мерките за здравословни и безопасни 
условия на труд;

• Извършват дейности по техническо чертане, ползвайки компютър, в съответ-
ствие с нормативните изисквания за разработване на архитектурен проект и 
правилата за техническо чертане, както и спазвайки мерките за здравословни и 
безопасни условия на труд;

• Извършват калкулации на стойността на сградата в съответствие с правилата за 
техническо изчисление и анализ на единичната цена;

• Проектират дървени рамкови конструкции и елементи в съответствие със стан-
дартите за техническо чертане и представяне на архитектурен проект, спазвай-
ки мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

• Подготвят оборудването за работа със съединителни и крепежни елементи и  
извършват съответните операции, спазвайки мерките за здравословни и безо-
пасни условия на труд;

• Подготвят и поставят подсилващите елементи към носещите конструкции съ-
гласно противоземетръсните норми, като предприемат мерки за здравословни 
и безопасни условия на труд; 

• Изграждат стени на сграда; прилагат армировъчни мрежи в съответствие с про-
изводствените техники на плетене, като предприемат мерки за здравословни и 
безопасни условия на труд; 

• Изработват чертежите на стоманобетонните конструкции в съответствие с 
принципите на статичното натоварване и спазвайки мерките за здравословни 
и безопасни условия на труд.

Основните глобални предизвикателства и тенденции оказват влияние 
върху това, което работещите и учащите в строителната индустрия тряб-
ва да знаят и могат да изпълняват на своите настоящи или бъдещи ра-
ботни места. Европейските инструменти, като ESCO, също допринасят за 
това с цялостна класификация на необходимите умения и компетентно-
сти. Съществуващите учебни програми в четирите държави от проект-
ния консорциум отговарят до голяма степен на основните изисквания на 
технологичното развитие и съвременните тенденции в строителството. 
Все пак новите фактори, които оказват своето влияние върху строителния 
бранш, свързани със зелената и кръгова икономика, дигитализацията и 
новите технологии, предполагат постоянно актуализиране на съществува-
щите учебни програми. Изцяло нов набор от зелени умения ще трябва да 
бъде въведен в рамките на съществуващите предмети, в отделни случаи 
ще се появят нови „зелени“ професии.
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Тази част от публикацията хвърля светлина върху въпросите за важността на новите и акту-
ализирани резултати от ученето в съответствие с нуждите на индустрията и върху важните 
стъпки за модернизиране на настоящите учебни програми за професията строителен тех-
ник и свързаните с нея професии в страните от консорциума по проекта чрез (1) отразяване 
на класификацията ESCO и набора от умения и компетентности, свързани с дигитализация-
та и зелената и кръговата икономика и (2) резултатите от проекта, и по-специално — как да 
се използва Дигиталния инструментариум, разработен в рамките на проекта BEE VET.

 3.1. Значението на нови и надградени резултати от 
ученето в модернизираната учебна програма

Основният градивен елемент, осигуряващ напредъка при строителните специалисти от XXI 
век, е съдържанието на техните програми за обучение. С оглед на бързо променящите се 
изисквания на строителния бранш ще е необходимо съответното подобряване, модерни-
зиране и актуализиране на учебните планове и програми.

Всички споменати по-горе умения и компетентности се очаква да станат част от актуализи-
рани и подобрени учебни програми по строителни професии в различните страни и при 
това — не само от „създадения документ — учебна програма“, но също така — и от процеса на 
преподаване и оценяване, тъй като описаните резултати от ученето демонстрират какво се 
очаква учащият да знае и да може да прави и разбира след завършване на учебен модул, 
програма или квалификация.

Резултатите от ученето (РУ) в една актуализирана учебна програма се очаква да допринесат 
за повишаване на качеството на преподаването и учебния процес в професионалното об-
разование и обучение по следния начин1: 

 РУ могат да подпомогнат при първоначалния избор и професионалната ориента-
ция към атрактивна професия в строителството, които отговарят на новите изи-
сквания в сектора. Достатъчно видимите РУ и актуализираните учебни програми 
могат да са от помощ за потенциалните учащи и техните семейства, за да разграни-
чат професиите една от друга и да изберат подходяща. РУ демонстрират пред по-
широка заинтересована аудитория какво е съдържанието на обучението и какви 
крайни резултати се очакват от него под формата на компетентности и квалифика-
ции, даващи перспектива за заетост или продължаващо обучение. 

 Учители и преподаватели следва да се запознаят с новите РУ и да обновят своите 
учебни материали и методи на преподаване. Актуализирането на учебните про-

1 Въз основа на информацията от публикация на Cedefop: https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf

https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf


40 41
МОДЕРНИЗАЦИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ  

СПЕЦИАЛИСТИ НА XXI ВЕК: МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА

грами означава също така и актуализиране на изпитното съдържание, методи и 
процеси. Част 3.3. по-долу дава примери за потенциалните възможности за из-
ползване на разработените обучителни материали по проект BEE-VET.

 За училищата и центровете за ПОО актуализирането на РУ и на учебните програ-
ми е важен инструмент за разработване, както и за преразглеждане на курсове за 
обучение и квалификации. Целият процес осигурява широк хоризонт за постоя-
нен и систематичен диалог и партньорства с бизнеса и социалните партньори по 
отношение на развиващите се потребности от умения. Колкото по-привлекателни 
и ориентирани към бъдещето са учебните програми и професиите, предлагани в 
сътрудничество с компаниите, толкова по-добро е качеството и релевантността на 
професионалното обучение.

 Най-същественият краен резултат от актуализирането на учебните програми е раз-
витието на набор от умения в строителните професии, който е в съответствие с 
развиващия се пазар на труда и обществените нужди.

 3.2. Връзка със знанията, уменията и компетентностите 
съгласно ESCO 

Процесът на модернизиране на учебните програми в професиите от строителния бранш в 
четирите държави от проектния консорциум може да почерпи информация от класифика-
цията ESCO.

Основните умения и компетентности (проследяване на работния процес, управление 
на графика с дейности, спазване на здравословните и безопасни условия на труд в 
строителството, използване на предпазни средства за осигуряване на безопасност в 
строителството, използване на измервателни уреди, работа с дронове в гражданско-
то строителство, планиране и оценка на времетраенето на дейностите, проверка на 
строителните доставки, извършване на теренни проучвания, предотвратяване на щети 
на комуналната инфраструктура, осигуряване на съответствие със законодателството, 
свързано с безопасността на строителните дейности, използване на софтуер за техниче-
ско чертане) са представени в голяма степен и в четирите страни, обект на настоящото 
изследване.

Същият е случаят и с основните знания — гражданско строителство, основи на строител-
ството, строително-информационно моделиране, строителен процес, строителна индус-
трия, строителни методи, техническо чертане, строителни норми.

В две от страните с най-голям брой часове, Австрия и България, изглежда, че продължител-
ността на обучението позволява да се включат повече часове, посветени на меките умения, 
ключовите компетентности или общообразователните предмети — математика, чужди ези-
ци и др. Това съответства на прогнозираната важност на определени умения на работното 
място в строителния сектор, анализирани в изследване на Монитора на Европейската аген-
ция Eurofound (Mонитор, 2019): меките умения като самостоятелност и рутина в действия-
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та, екипната работа, както и математическите и езиковите знания и умения са оценени като 
едни от най-необходимите в сектора2.

 Основни умения и компетентности от класификацията на ESCO — поставят изиск-
вания във връзка със спазването на здравословни и безопасни условия на труд и 
организационни умения и компетентности: проследяване на напредъка в строи-
телния процес, спазване на графика. Очакванията са, че тези основни умения ще 
намерят своето място в учебните програми или като отделни предмети (примерът 
на България и Турция), или пък ще са интегрирани в основните предмети от профе-
сионалната подготовка (Австрия).

 Основните знания от сферата гражданското строителство и методите в строител-
ните дейности от своя страна са теоретичната основа на професията на строител-
ния техник. Те са силно представени в примерите от Австрия и България.

 Избираемите/незадължителните знания, умения и компетентности, които добавят 
допълнителни знания и подпомагат по-нататъшната специализация по отношение 
на отделни функции и операции (архитектурен дизайн, електротехника), както и 
хоризонтални знания и меки и мениджърски умения (математика, материалозна-
ние, но също и контрол на разходите, управление на строителни проекти) също 
е важно да бъдат придобивани, за да разширят набора от умения  на бъдещите 
строителни техници. Много от тези аспекти вече са включени в предметите от про-
фесионалната подготовка в Австрия и в по-малка степен — в България, Словакия и 
Турция.

 Знания, умения и компетентности по отношение на възобновяема енергия и енер-
гийна ефективност и на сградите от гледна точка на устойчиво потребление на 
енергия, управление на отпадъците, декарбонизация и интеграция на възобновя-
еми източници все още са слабо застъпени в учебните програми. В България има 
специален предмет за екологични и енергийно ефективни конструкции на сгради-
те. Последващо актуализиране на учебните програми ще трябва да включи цяло-
то това основно знание или под формата на отделни предмети, или в рамките на 
съществуващите. Още повече, че това ще стане задължително в момента, в който 
европейските директиви се транспонират в националното законодателство.

 Ситуацията със знанията, уменията и компетентностите, необходими за кръговата 
икономика (безопасна работа с химикали, използване на суровини и рециклиране, 
планиране и организиране на устойчиво строителство и т.н.), ще трябва да се по-
добри в много близко бъдеще, така че работещите да придобият компетентности, 
с които да могат да допринасят към целите на зелената икономика. Очакванията 
са, такива резултати от ученето да се постигат хоризонтално, като се интегрират в 
основните предмети от професионалната подготовка: градско планиране, строи-
телно проектиране, водоснабдителни и енергийни системи в сградите и др., без 
да се забравят и общообразователните предмети.

2 За повече информация вижте Construction Blueprint.
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 Използването на нови технологии, автоматизацията и дигитализацията  налагат 
въвеждане в учебните програми на възможности за придобиване на знания чрез 
нови предмети или надграждане на съществуващите със следните елементи: из-
ползване на нови технологии като дронове, виртуална и добавена реалност, 3D, 
поверителност и сигурност на данните, система за цифрови разрешения за тех-
ници и т. н. Почти всички настоящи учебни програми вече имат някои предмети 
като цифрова обработка на данни, компютърни технологии в областта на строи-
телството и др.; много от тях са започнали да въвеждат обучение по нови техно-
логии и специализиран софтуер. Изводът обаче е, че все още е необходимо да се 
направи повече във формалното професионално образование и обучение, за да 
се запознаят учениците с всички възможности, предлагани от новите технологии, 
изброени по-горе.

 3.3. BEE-VET Дигитален инструментариум и как той 
допринася за сближаването на преподаването и ученето 
по предметите от учебната програма в строителния 
сектор с потребностите на пазара на труда

BEE-VET Дигиталният инструментариум е създаден специално като набор от учебни мате-
риали за студенти от средното професионално образование с цел повишаване на знанията 
им и подпомагане на знанията и уменията им в съответствие с бъдещите потребности на 
пазара на труда, както и — за да служи като добър източник за подготовка на учителите. По 
този начин отделните теми от тези учебни материали допринасят за разработването и след 
това — преподаването на една модерна учебна програма, отговаряща на изискванията на 
сектора. 

Инструментариумът е създаден с цел да се придобият или надградят знания, умения и ком-
петентности, в това число такива, свързани с класификацията ESCO. Пример за основните 
от тях са обобщени в Таблица 2 на следващата страница.
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Таблица 2. Теми от BEE-VET Дигиталния инструментариум и резултати 
от ученето — избрани примери

Уменията като 
резултати от 
ученето 

Умения Знания Компетентности

S1.11.4 
Проектиране на 
конструкции и 
съоръжения

Темите Покривно 
строителство, 
Изолация на тръби 
и Топлоизолация 
предоставят 
възможности 
за развитие на 
умения в областта 
строителното 
проектиране

   

S1.12.1
Създаване 
на визуални 
елементи и 
декорации

    Темите Продукти за градини и 
ландшафти и Крайни покрития 
предлагат богат набор от 
ресурси за модерен дизайн и 
декоративни решения

S1.5.5
Консултации 
по въпроси, 
свързани с 
околната среда

  Зеленото, 
устойчиво и 
енергийно 
ефективно 
строителство е 
хоризонтален 
компонент, 
представен във 
всички теми 

 

S1.8.1
Работа в екип

Голяма част от практическите 
упражнения изискват работа в 
екип

S2.5.1
Измервания 
на параметри 
и свързани 
дейности

Теоретичният 
материал, както 
и много от 
практическите 
упражнения в 
предложения 
комплект 
включват развитие 
на умения за 
измерване на 
елементи от 
строителни 
конструкции и 
изчисляване на 
обеми, пропорции 
и др., за постигане 
на определени 
параметри
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Цялата тема за енергийната ефективност на сградите е посветена на темите и практиче-
ското приложение на иновативните материали и технологии (зелени, устойчиви и енер-
гийно ефективни строителни материали и ресурси). Въпросът за енергийната ефективност 
при отоплението и климатизацията на жилищни, обществени, промишлени сгради също 
е изключително актуален по отношение на енергийното потребление. Учащите трябва да 
бъдат обучени в принципите на енергийната ефективност на сградата, като се започне от 
фаза "идеен проект", последвана от фаза "технически проект", когато трябва да се уточнят 
решенията за топлоизолационните системи на крайните покрития на сградата, както и ма-
териалите и полагането на топлоизолационния слой.

Темите от Дигиталния инструментариум допринасят за формирането на следните знания, 
умения и компетентности при разработването на учебните програми и преподаването по 
тях, разгледани по-подробно по-долу:

 Темата Топлоизолация на сгради покрива цял комплекс от дейности. Ефективната 
топлоизолация на сградата включва изолация на външните стени, покрива, суте-
рена и т. н. Тя допринася за развиването на следните знания, умения и компетент-
ности, свързани със зеленото строителство и енергийната ефективност: знания за 
всички аспекти на климатичните промени и за адаптирането към тях, разбиране за 
целите на енергийната ефективност, оценка и постигане на баланс между еколо-
гичните, икономическите и юридическите фактори, които характеризират конкре-
тен строителен проект, гарантирайки, че финализираните строителни дейности 
включват необходимата инфраструктура за справяне с дългосрочните предизви-
кателства, свързани с изменението на климата, декарбонизацията и интегриране-
то на възобновяеми източници, високи здравни и екологични стандарти и др.

И по-специално:

По отношение на знанията, учащият може да:

• обосновава значението на топлоизолацията

• изброява областите на приложение на топлоизолационните  
материали

• описва характеристиките на топлоизолационните материали

• изброява видовете топлоизолационни материали

• представя правилата за полагане на топлоизолацията
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По отношение на уменията, учащият може да:

• подготвя топлоизолационните материали

• извършва необходимата подготовка на повърхността за полагане на 
топлоизолация 

• подготвя мазилката и лепилото

• закрепя/фиксира изолационната плоскост върху основата

• полага крайно покритие с цел предпазване на повърхността

 

По отношение на компетентностите, учащият: 

• предприема необходимите мерки за здравословни и безопасни усло-
вия на труд

• полага топлоизолационна настилка и материали на различни части на 
сградната обвивка

• работи с техническа и справочна литература

• спазва техническите правила за работа и използва техническите спе-
цификации на продуктите и материалите

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темите Вътрешни мазилки и Шпакловки добавят резултати от ученето към довърши-
телните работи по конструкцията или зидарията, които оформят видимата облицо-
въчна повърхност на интериора (стена, таван) или екстериора. Полагането на шпак-
ловъчни смеси зависи както от основата, така и от желания микроклимат в помеще-
нията. Съдържанието на темите допринася за развитието на следните знания, умения 
и компетентности на учащия: знания за материалите, високи здравни и екологични 
стандарти, прилагане на естетически и архитектурни критерии и др., както и още:

По отношение на знанията, учащият: 

• обяснява дейностите и значението във връзка с подготовка на основата

• познава видовете шпакловъчни смеси

• описва компонентите на вътрешните мазилки и шпакловките

• разграничава видовете подготовка на основата

• познава фазите на шпакловъчния технологичен процес

• познава методите за полагане и обработка на шпакловките

• запознат е със задължителните технологични прекъсвания по време 
на процеса
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По отношение на уменията, учащият: 

• усвоява процедурите за изпитване компонентите на мазилки

• може да определи началото и края на втвърдяване на гипсова мазилка

• може да определи нормализирана плътност на циментовата суспен-
зия

• може да определи времето за втвърдяване на циментовата суспензия

• може да провежда информативни водни тестове

По отношение на компетентностите, учащият:

• избира и подходящ вид вътрешна мазилка в зависимост от основата

• използва различни финишни покрития на мазилки

• работи с техническа и справочна литература

• спазва техническите правила за работа и използва техническите спе-
цификации на продуктите и материалите

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 

 Темата Шпакловки

По отношение на знанията, учащият:

• познава и определя основните видове смеси за шпакловки

• разграничава видовете шпакловки според използваното свързващо 
вещество

• разпознава и може да изброи основните технически характеристики 
на шпакловките

По отношение на уменията, учащият:

• различава визуално видовете шпакловки

• определя визуално компонентите на различните видове шпакловки

• разбира и използва техническите характеристики на различните видо-
ве шпакловки
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По отношение на компетентностите, учащият: 

• работи с техническа и справочна литература 

• изчислява необходимите количества суха смес и вода

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата Крайни покрития формира у учащите знания и умения за това какво и как 
се отграничава сградата от външната среда, осигурявайки защита от климатичните 
условия, в които сградата съществува, както и какво да се има предвид от естети-
ческа гледна точка при избора на фасадна система и екстериорен дизайн. 

В частност, в края на курса учащите: 

По отношение на знанията:

• обяснява значението и функциите на фасадата в една сграда

• познава и може да изброи различни видове фасади

• познава и може да изброи различните видове материали, използвани 
за фасадни облицовки

• запознат е с предимствата и недостатъците на различните видове фа-
сади и материали

• познава елементите, които трябва да се вземат предвид при проекти-
рането на една фасада

• разграничава основните компоненти, свойства и предимства на ексте-
риорните покрития

По отношение на уменията, учащият може да:

• проектира композиция за фасадна облицовка

• оцени правилността на дизайна на фасадата

• обоснове дизайна на фасадата на дадения обект според използваните 
материали

• оцени и обясни предимствата и недостатъците на фасадата в дадена 
сграда
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По отношение на компетентностите:

• проектира фасада, подходяща за определен тип сграда в конкретна 
среда

• избира на материали, подходящи за определен тип сграда в конкрет-
на среда

• избира между различни видове мазилки за фасадно покритие

• обяснява на значението на енергоспестяването и въздействието върху 
околната среда в контекста на избора на дизайн на фасадата

• обосновава избора на дизайн на фасадата във връзка с околната сре-
да, себеизразяването на автора и предназначението на сградата

 

 Учебният материал от темата Замазки дава възможности за придобиване на за-
дълбочени знания, свързани с основните разтвори, техните свойства, методи за 
изпитване, правила за съхранение, правила за полагане, както и подходящите ин-
струменти за полагане на замазки. Темата обобщава знанията за технологията на 
приготвяне и използване на разтвори за замазки чрез теоретични материали и 
практически задания.

По-конкретно: 

По отношение на знанията, учащият:

• познава основните видове замазки

• разграничава различни видове разтвори според свързващото веще-
ство и състава на сместа

• познава основните типове повърхности за нанасяне на хоросан и еле-
менти на замазката

• познава свойствата на разтворите, които определят тяхното приложе-
ние
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По отношение на уменията, учащият може да:

• идентифицира и обяснява основните предимства и недостатъци на 
различните видове замазки в зависимост от местоположението им

• идентифицира и обяснява предимствата и недостатъците на различ-
ните видове замазки в зависимост от тяхното покритие

• идентифицира и обяснява предимства и недостатъци на различните 
видове замазки в зависимост от условията, при които ще се полагат

• определя характеристиките на замазките чрез тестване на основните 
им свойства

• полага традиционни и саморазливни замазки върху различни видове 
повърхности

• установява адхезията на проба от замазка

По отношение на компетентностите, учащият:

• определя и тества механичните, физичните и химичните свойства на 
строителните замазки

• избира и полага различни видове замазки и познава правилата за тях-
ното съхранение

• работи с техническа и справочна литература

• задава състава на сместа за замазка

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата Хидроизолация допринася за развитието на знания за предотвратяване на 
потенциални щети от действието на водата или влагата върху сградата, осигуря-
вайки й по този начин дълъг живот, комфортна и безопасна среда. 

По отношение на знанията, учащият: 

• определя хидроизолационните материали

• категоризира хидроизолационните материали според това къде се 
прилагат

• определя хидроизолационните покрития

• описва свойствата на хидроизолационните материали

• обяснява свойствата на хидроизолационните материали

• обяснява принципите на рязане и свързване на хидроизолационни 
материали

• познава съвременните хидроизолационни материали и може да обяс-
ни техните предимства
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По отношение на уменията, учащият:

• определя и избира хидроизолационния материал според размерите 
на съответната площ, където ще се полага хидроизолацията

• подготвя лепилния материал на хидроизолационния материал

• извършва процеса на полагане, като обръща внимание на съотноше-
нието на припокриване в хидроизолационните материали според на-
чина на полагане

По отношение на компетентностите, учащият:

• обяснява негативните последици на влагата върху сградите

• обосновава важността на хидроизолационните системи

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата Зидарски разтвори предлага синтезирана информация за основните видо-
ве зидарски разтвори и техните характеристики, сцепление с повърхността, пола-
гане на разтвор върху различни строителни материали, измервания, свързани с 
процеса и др. 

По отношение на знанията, учащият:

• познава и изброява основните видове зидарски разтвори

• разграничава видовете разтвори според свързващото вещество

• разграничава видовете разтвори според основните компоненти

• познава общите характеристики на решенията, които определят тях-
ното приложение

• познава най-разпространените видове основи за полагане на хоросан

По отношение на уменията, учащият:

• разграничава визуално разликата между различните типове разтвори 
в зависимост от техните компоненти

• установява характеристиките на разтворите за зидария чрез тестване 
на основните им свойства

• измерва и изчислява общите характеристики на зидарските разтвори 
— обемна плътност, консистенция, якост на опън при огъване, якост на 
натиск и др.
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По отношение на компетентностите, учащият:

• идентифицира механичните, физичните и химичните свойства на стро-
ителните разтвори

• умее да подбира и прилага различни видове разтвори за зидария, съ-
образявайки се с правилата за тяхното съхранение

• работи с техническа и справочна литература

• прилага на приготвените разтвори върху керамични, бетонни и други 
видове строителни блокове

• изчислява състава и съотношението на компонентите в разтворите за 
зидария

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата Продукти за градини и ландшафти предлага детайлна информация за тех-
ническите, физическите и химическите свойства на основните видове настилки и 
технологиите за тяхното полагане; избора и полагането на различни видове външ-
ни настилки; потенциални проблеми с основата; базисни знания за техните свой-
ства и начин на полагане. По този начин се формират знания за устойчиви външ-
ни настилки и подготвителните дейности за полагането им, за адаптирането към 
климатичните промени и намирането на работещи решения, както и — знания и 
компетентности в областта на естетиката и дизайна. 

По отношение на знанията, учащият:

• познава основните типове разтвори за външна употреба

• разграничава видовете разтвори в зависимост от настилката, за която 
са предназначени

• познава основните видове външни настилки

• познава основните свойства и методи за приложение на разтвори за 
външна употреба

По отношение на уменията, учащият:

• идентифицира основните разлики между материалите и технологиите 
за полагане на външни настилки

• полага външни настилки и фугира с подходяща смес

• нанася готовия разтвор върху подготвената основа
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По отношение на компетентностите, учащият:

• идентифицира и тества механичните, физичните и химичните свойства 
на разтворите за полагане на външни настилки

• избира и полага различни видове външни настилки

• работи с техническа и справочна литература

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Реставрацията включва развиване на компетентности като: проучване на обекта, 
вземане на последователни и взаимно обвързани решения (изготвяне на проект, 
свързан с възстановяването на оригиналния паметник, когато се наблюдават про-
мени), избор на технология за започване и завършване на реставрационни дей-
ности, осигуряване на съответствие със законодателството и др. 

По-конкретно:

По отношение на знанията, учащият: 

• изброява методите за интервенция

• изброява техническите възможности за реставрация

• познава методите за набавяне на оригинални материали

• изброява етапите на реставрацията/реновирането

• изброява функциите, принципите на работа и процедурите

По отношение на уменията, учащият:

• открива повредите и ги класифицира според техните степени

• определя видовете интервенция

• изготвя проект за интервенция, следвайки инструкциите

• определя техническите възможности за реставрация и избира подхо-
дящите такива

• използва оригинални материали

• определя методите за намеса

• планира на етапите на реставрационния процес

• документира процеса в съответствие с правилата
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По отношение на компетентностите, учащият:

• изготвя доклад относно констатираните повреди и необходимите 
мерки за отстраняването им

• подготвя план в съответствие с доклада и при спазване на технически-
те правила

• изготвя проект за реставрация при спазване на стандартите и техниче-
ските правила

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Покривното строителство изисква експертиза за покриване на сградите, което ги 
предпазва от влиянието на външната среда. Темата включва познания за покрив-
ните конструкции от дърво, бетон, стоманобетон или метал с познания за мате-
риалите и покривните конструкции, както и — по топлоизолация, хидроизолация, 
пароизолация, завършващ слой и др. Обучението допринася за повишаване на ос-
ведомеността по отношение на въздействието на климата и за формиране на уме-
ния за прилагане на устойчиви строителни практики, предвид на факта, че общите 
топлинни загуби на сградите през покрива са около 20-25%. 

По-конкретно:

По отношение на знанията, учащият:

• познава дефиницията на покрив

• разграничава видовете покриви

• познава най-често използваните покривни материали

• разбира и обяснява значението на спестяването на енергия и въз-
действието му върху околната среда

По отношение на уменията, учащият може да:

• избере подходяща конструкция за скатен покрив

• чертае различни видове скатни покриви

• изчисли наклона на покрива

• проектира скатен покрив

• проектира плосък покрив
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По отношение на компетентностите, учащият:

• прави оценка на коректността на проект на скатен покрив

• прави оценка на коректността на проект на плосък покрив

• работи с техническа и справочна литература

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата за изолацията на тръбите развива знания относно изискванията за водо-
снабдяване и стандартите за водата, която влиза в сградите, включително отвеж-
дане и управление на отпадъчни води, водопроводи за чиста вода и подходящите 
материали и дейности за инсталиране на тези системи.

По отношение на знанията, учащият:

• познава принципите на водоснабдителните системи

• познава принципите на канализационните системи и отвеждането на 
отпадъчни води

• изброява принципите, които трябва да се имат предвид при проекти-
рането на ВиК инсталации

• познава и обяснява качествата на изолационните материали за тръби

• познава разликите в приложението на изолационни материали при 
системи за студена и топла вода

По отношение на уменията, учащият:

• избира подходящ набор от материали за инсталиране на водопровод-
на система

• подготвя материалите, необходими за монтажа

• избира подходящи материали, необходими за изолирането на систе-
мата, в зависимост от предназначението й

• подготвя материалите, необходими за изолирането на водопровода
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По отношение на компетентностите, учащият:

• работи с техническа и справочна литература

• работи в екип с други учащи

• следва инструкциите на преподавателя

 Темата за устойчивото развитие и здравословен начин на живот развива знания от-
носно вътрешния климат в помещенията и мерките за постигането на максимално 
комфортна и здравословна среда за обитателите. По-конкретно:  

По отношение на знанията, учащият:

• обяснява концепцията за здравословен начин на живот и устойчиво 
развитие в строителната индустрия

• изброява елементите на устойчиво развитие в контекста на строител-
ната индустрия

• познава характеристиките на строителните материали, които влияят 
на вътрешния климат и комфорта на обитателите

• изброява подходящите строителни материали във връзка осигурява-
нето на комфорт на обитателите 

• дефинира понятието за качество на въздуха

• изброява факторите, които влияят върху качеството на въздуха 

• познава и изброява строителните материали, осигуряващи ниски нива 
на замърсяване

• познава и изброява строителните материали, осигуряващи добра зву-
коизолация и/или акустика

• познава и изброява строителните материали, осигуряващи защита 
срещу електромагнитно излъчване

По отношение на уменията, учащият:

• прилага правилата и принципите за постигане на здравословен начин 
на живот

• подбира строителни материали в съответствие с предназначението на 
сградата и желаните характеристики за създаване на оптимален въ-
трешен климат в сградите

• извлича и систематизира информация от свободно достъпни източници

• прави проучване самостоятелно или в екип и представя резултатите
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По отношение на компетентностите, учащият:

• разбира значението на устойчивото развитие в контекста на тенденци-
ите за енергийно ефективно строителство

• обяснява взаимовръзките между концепциите за здравословен начин 
на живот, устойчиво развитие и енергийно ефективно строителство 

• работа в екип

• работа със свободно достъпни източници на информация

• работа с техническа и справочна литература

 Нискоенергийните къщи е тема, която ще става все по-актуална в строителната ин-
дустрия във връзка със съвременните разбирания и тенденции за намаляване на 
консумацията на енергия, националните и регионалните политики в тази насока и 
значението им за намаляване на темпа на климатичните промени в глобален план. 
По-конкретно, в очакваните резултати от ученето включват:

По отношение на знанията:

• разбира и обяснява концепцията за нискоенергийните сгради

• разбира и обяснява концепцията за пасивните сгради

• разбира и обяснява концепцията за сградите с нулеви въглеродни 
емисии

• познава и изброява технологиите, прилагани при нискоенергийните 
сгради

• дефинира предимствата на стоманените сгради и конструкции

• познава свойствата на неръждаемата стомана

По отношение на уменията, учащият:

• преценява етапите на проектиране на стоманена сграда

• извлича и систематизира информация от свободно достъпни източници

• прави проучване самостоятелно или в екип и представя резултатите

По отношение на компетентностите, учащият:

• разбира значението на нискоенергийните сгради в контекста на тен-
денциите за енергийно ефективно строителство

• работи в екип

• работи със свободно достъпни източници на информация

• работи с техническа и справочна литература
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 3.4. Други професии и специалности от строителния 
сектор, които могат да се възползват от модернизацията 
на учебните програми и учебни материали от 
Дигиталния инструментариум на проект BEE-VET

Освен професията строителен техник съществуват и други професии, по които в страните 
от консорциума се обучават ученици в програмите за гимназиално ПОО, в които се сфор-
мират същите или подобни умения или набор от умения. Те могат да се възползват от въз-
можностите за надграждане на учебната програма в рамките на проекта, там където е при-
ложимо. Когато уменията са общи за различни длъжности или работни места, опциите за 
тяхното надграждане или актуализиране, идентифицирани в проекта BEE-VET, могат да се 
приложат и за тях. Примери за свързани професии/длъжности са дадени в Таблица 3. 

Таблица 3. ESCO Матрици „Умения–Професии“: връзка между професии/
длъжности и набор от умения

Длъжности 

 

Умения

3112

Строителен 
техник

3123

Специалист 
Строителен 

надзор

7111

Специалист 
Жилищно 

строителство  

S1 .11 .4 
Проектиране на конструкции и 
съоръжения

  

S1 .12 .1
Създаване на визуални елементи и 
декорации

   

S1 .5 .5
Консултации по въпроси, свързани 
с околната среда

    

S1 .8 .1
Работа в екип   

S2 .5 .1
Измервания на параметри и 
свързани дейности

  

S2 .6 .1
Изършване на изчисления   

Източник: https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-
skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups 

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
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Има и други професии или специалности, които биха могли да използват разработените ма-
териали за преподаване и учене (Дигиталния инструментариум) на проекта BEE-VET, така че 
очакваните резултати от ученето в тези професии да могат да бъдат надградени или актуали-
зирани, например: майстор покривни конструкции, надзорник на изграждане на строително 
скеле, реставратор, специалист за работа с бетон, специалист по промишлени инсталации 
и др. (Таблица 4). По този начин възможностите за модернизиране на учебната програма в 
една от основните професии в строителния сектор могат да се използват в целия сектор бла-
годарение на разработените обучителни материали и предоставянето им на разположение 
за формиране на необходимите умения в строителните професии на XXI век.

Таблица 4. Професии, които могат да ползват разработените в рамките на 
проекта продукти

ESCO 
код

ПРОФЕСИЯ  
ПО ESCO АВСТРИЯ БЪЛГАРИЯ СЛОВАКИЯ ТУРЦИЯ

2149.14 Инженер, 
оценяване и 
остойностяване 
на обекти 

    Консултант по 
оценяване на 
строителни 
обекти

 

3112 Строителен  
техник

Строителен 
техник

Строителен 
техник; 
Пътен 
строител

Строителен 
техник;  
Контрол по 
качеството

Строителен 
техник

3118 Чертожници   Геодезист Чертожник  

3123 Строителен  
надзор

    Строителен 
надзор

Покривен 
майстор; 
Монтажник на 
строителни 
скелета/ 
метални 
конструкции

7111 Строител,  
сградно  
строителство

Строителен 
инженер

Строител; 
Строител — 
монтажник

   

7112 Зидари  
и подобни

Зидар; 
Зидаромазач

Техник-
реставратор; 
Реставратор-
изпълнител

Зидар  

7113 Каменоделци, 
каменоцепачи, 
каменорезачи и 
каменодълбачи

    Каменоделец Каменоделец

7114 Бетонджии,  
кофражисти  
и сродни

  Техник-
реставратор; 
Реставратор-
изпълнител

Бетонджия Бетонджия

7115.3 Каминен техник   Пещостроител    
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ESCO 
код

ПРОФЕСИЯ  
ПО ESCO АВСТРИЯ БЪЛГАРИЯ СЛОВАКИЯ ТУРЦИЯ

7121 Работници  
по изграждане  
и ремонт на  
покриви

Специалист – 
покриви

Техник-
реставратор; 
Реставратор-
изпълнител

Специалист – 
покриви

 

7122 Работници по 
подови настилки 
и облицовки

Плочкаджия   Работник – 
подови 
настилки

 

7123 Гипсаджии, 
шпакловчици

Гипсаджия Техник-
реставратор; 
Реставратор-
изпълнител

Специалист 
гипсокартон; 
Гипсаджия

 

7124 Работници по 
изолации

Специалист 
индустриални 
изолации

  Специалист  
изолации

 

7125 Работници по 
стъклопоставяне 

Работник 
стъклопоста-
вяне

     

7126 Водопроводчици 
и 
тръбопроводчици 

Водопроводчик Монтажник на 
водоснабдител-
ни и канализа-
ционни мрежи

   

7131 Бояджии Бояджия; 
Работник 
довършителни 
работи 
(интериор)

     

7314 Грънчари  
и сродни на тях 

      Работник, ръчно 
производство 
на тухли

8114 Машинни 
оператори в 
производството 
на цимент и 
други минерални 
продукти

      Оператор 
производство 
бетонови 
изделия

8342 Работници по 
строителство и 
поддържане на 
пътища, язовири и 
други строителни 
съоръжения

  Помощник в 
строителството; 
Помощник 
пътен строител

   

9312 Работници по 
строителство на 
сгради 

  Помощник в 
строителството

   

9313 Инженер, 
оценяване и 
остойностяване 
на обекти 

    Консултант по 
оценяване на 
строителни 
обекти
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СПЕЦИАЛИСТИ НА XXI ВЕК: МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА

Така например учебните материали, разработени в рамките на проекта BEE-VET, се очаква 
да бъдат използвани в Австрия и Словакия почти в пълна степен в следните професии.

 В Австрия се очаква те да се ползват при професиите монтьор, специалист за ра-
бота с метални конструкции, чертожник, специалист покривни конструкции, елек-
тротехник, плочкаджия, стъклар, специалист по изолации на промишлени сгради, 
водопроводчик, бояджия, зидар, специалист външни настилки, декоратор, водо-
проводчик, пътен строител, мазач, дърводелец.

 В Словакия това са професиите чертожник, надзорник, консултант по разходите 
за строителни проекти, мениджър по качеството на строителството, строителен 
техник, зидар, специалист покривни конструкции, специалист подови настилки, 
монтьор на гипсокартон, мазач, специалист по изолации на сгради, бетонджия.

 В България това са професиите помощник в строителството, помощник-пътен 
строител, геодезист, реставратор-изпълнител, техник-реставратор.

 В Турция професиите са: строителен техник, майстор на покриви, багерист, бетон-
джия, тухлар, каменоделец, майстор строително скеле, машинен оператор за бе-
тонови изделия.

Пълен набор от професии и специалности, по които в страните-партньори се предлага про-
фесионално обучение в рамките на средното образование можете да видите в Приложе-
ние 5 на стр. 94.

Позоваването на резултатите от ученето, определени в класификацията 
ESCO, ще подпомогне процеса на идентифициране на необходимите ос-
новни и избираеми/незадължителни резултати от ученето за професията 
строителен техник. Това ще позволи сравнение между четирите страни от 
консорциума и извън тях — между държавите членки на ЕС.

Учебните материали от Дигиталния инструментариум, разработени от 
всички партньори от консорциума в проекта BEE-VET, могат да бъдат от 
полза и за други строителни професии.

Актуализирането и надграждането на резултатите от ученето чрез модер-
низиране и подобряване на учебните програми за съответната професия 
ще допринесе за справяне с променящите се потребности на строителния 
сектор и високите изисквания на технологичното развитие, енергийната 
ефективност и декарбонизацията.
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ФОРМАЛНО ПРИЗНАВАНЕ 
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО 
И НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ В СТРАНИТЕ 
ОТ КОНСОРЦИУМА . КАКВО 
ИДВА СЛЕД ТОВА?

4 . 
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ФОРМАЛНО ПРИЗНАВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ 
ОТ УЧЕНЕТО И НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

В СТРАНИТЕ ОТ КОНСОРЦИУМА. КАКВО ИДВА СЛЕД ТОВА?

За да бъдат използвани за целите на професионалната реализация, резултатите от учене-
то (знания, умения и компетентности) по професиите от строителния сектор, постигнати от 
ученика в края на неговата програма за обучение и/или етап на обучение, трябва да бъдат 
формално признати и сертифицирани от съответния орган. Това е обичайният начин за фина-
лизиране на процеса на обучение.

Тази част от настоящата концепция се занимава с основните аспекти на процеса на призна-
ване и сертифициране — финалните изпити и други формати на признаване, включително и 
за резултати от ученето, придобити в неформална и информална среда и в страна, която е 
различна от страната по произход. Събирана е и информация за възможностите, които се 
откриват след процеса на признаване и сертифициране, както и за по-нататъшните форми за 
надграждане на придобитите знания, умения и компетентности — в секторите на висшето об-
разование и продължаващото професионално образование и обучение (ППОО). В контекста 
на основната тема на този документ — подобряването на учебните програми в строителния 
сектор — информацията и примерите, събрани в тази глава, са важни от гледна точка на:

 Пригодността за заетост на учащите. Формалното сертифициране, валидиране и 
признаване на резултатите от ученето осигурява преход към пазара на труда. Кол-
кото по-релевантни са учебните програми на нуждите на пазара на труда, толкова 
по-добри шансове имат учащите за намиране на работа.

 Пропускливост на системата. Формалното сертифициране и/или валидиране и при-
знаване на резултатите от ученето осигурява пропускливост към следващата обра-
зователна степен (след-средно, висше образование) или директно към пазара на 
труда. По този начин по-нататъшното развитие зависи от резултатите от формалното 
признаване и от качеството на учебните програми.

 Формалното признаване и сертифициране са добра основа за междусекторна мо-
билност. Динамичният пазар на труда изисква такава готовност поради постоянната 
необходимост от осъвременяване и надграждане на умения или смесване на функ-
ции, принадлежащи към момента към различни професии, или дори създаване на 
нови професии. Официално признатите резултати от ученето или придобиването на 
професионална квалификация визуализират какво вече е налично в портфолиото от 
умения на учащия или работника в резултата на наличната учебна програма, както 
и  какво трябва да се добави към нея. По този начин на актуализиране подлежи не 
целият набор от умения, а само липсващите умения. Това спестява време, усилия и 
финанси както на учащите/работещите, така и на работодателите.

 Формалното признаване и сертифициране улесняват географската мобилност. Про-
зрачността на квалификациите е от решаващо значение в това отношение. Сравне-
нието на единиците резултати от ученето в учебните програми на четирите парт-
ньора в консорциума и разработването на учебните материали, предоставени от 
проекта BEE-VET, допринасят за визуализирането на това кой какво учи и какво може 
да прави в края на обучението. Точно това има значение, когато работодателите на 
големия европейски пазар откриват свободни позиции за персонал, независимо от 
страната, от която идва. За страните от консорциума от особен интерес е фактът, че 
официално признатите дипломи и сертификати дават шанс на учащи и работници да 
станат или да останат наети в други държави от ЕС или в съседните държави, като по 
този начин се насърчава трансграничното сътрудничество и мобилност. 
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 4.1. Изпити за придобиване на професионална 
квалификация 

Изпитите в края на професионалното обучение в направленията в строителния сектор 
както и във всички други професионални направления са инструментът, който удостоверя-
ва, че учениците са постигнали необходимото ниво на знания, умения и компетентности, 
предвидени в съответните професионални стандарти и учебни програми, така че държава-
та може да издаде документ, с който официално признава това (диплома, сертификат или 
подобно). За да бъдат признати и сертифицирани резултатите от обучението, учениците в 
строителния сектор полагат финални изпити.

Австрия

Финален изпит (Reife- und Diplomprüfung): Финалният изпит се състои от дипломна ра-
бота (Diplomarbeit) във формата на групов проект, писмен изпит (немски и/или английски 
език, математика и по теория на професията) и  устен изпит (с техническа ориентация, нем-
ски или английски език и избираеми предмети).

Завършващите колежите за професионално образование имат право да влязат в специал-
ност от висшето образование, като изпитите, които държат при завършване на колежа, са 
зрелостен изпит и дипломна работа (Berufsreifeprüfung). 

Документът за завършване на колеж за професионално образование е документ за при-
добиване на регулирана професия в съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/
EC (член 13(2)).

Каре 1. Професионална квалификация в Австрия 

Финален изпит Диплома (сертификат)

Diplomarbeit – дипломна работа 
(групов проект)

Писмени изпити по: 

• Немски/английски език

• Математика

• Теория на професията

Устни изпити по:

• По професия

• Немски/английски език

• Предмет по избор

Диплома за средно образование 

(Reife- und Diplomprüfung)

документът включва приложение 
за Чиракуване като строител 
(Lehrabschluss)
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В СТРАНИТЕ ОТ КОНСОРЦИУМА. КАКВО ИДВА СЛЕД ТОВА?

България

ПОО се завършва с два държавни изпита: Държавен зрелостен изпит по български език и 
литература и Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.  Послед-
ният се състои от теоретична и практическа част и се основава на набор от възможни въ-
проси, практически задачи и критерии за оценка, одобрени от Министерството на образо-
ванието и науката във формата на национални изпитни програми. От учебната 2021-2022 
година има три възможности за явяване на изпит за придобиване на професионална квали-
фикация: писмен изпит, тестове или дипломен проект. 

Обучението във формална среда и издаването на държавни дипломи и свидетелства/удос-
товерения за ПОО могат да се предоставят само за професии, включени в Списъка на про-
фесиите за ПОО, разработен от Националната агенция за професионално образование и 
обучение с участието на социалните партньори (синдикати, работодатели и министерства), 
браншови камари и др. и одобрени от Министерството на образованието и науката. Списъ-
кът е структуриран по области на образованието, професионални направления, професии 
и специалности. В Списъка са обозначени и степените на професионална квалификация. 
Квалификациите за средно и след средно (колежанско) ПОО се отнасят до нива от 2 до 5 на 
Националната квалификационна рамка (НКР).

Каре 2. Професионална квалификация в България

Финален изпит Диплома (сертификат)

Държавен зрелостен изпит по 
Български език и литература 
(ДЗИ, Матура)

Държавен зрелостен изпит за 
придобиване на професионална 
квалификация 

От 2021-2022 учебна година, вторият 
ДЗИ може да бъде във формата на: 

• писмен изпит

• тест 

• дипломна работа

Диплома за средно образование

Свидетелство за професионална 
квалификация

По желание на ученика, към всеки 
от двата документа може да бъде 
издадено европейско приложение на 
чужд език — английски, френски или 
немски
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Словакия

В края на 4-годишното обучение учениците полагат зрелостен изпит (Maturita), с който се 
проверяват техните практически и теоретически знания.

В теоретичната част се прави проверка на знанията по дисциплините: сградостроителство, 
строителни материали, строителна механика, геодезия, архитектура, подготовка на строи-
телния обект, приложна механика, счетоводство, мениджмънт и маркетинг.

В частта по практика на професионалната част на зрелостния изпит се прави проверка на 
знанията по следните предмети: учебна практика по строителство, учебна практика по ар-
хитектура, учебна практика по счетоводство и др. В училищата тази практическа част е въз-
можно да се осъществи под различни форми, а именно: чрез защита на успешен проект в 
рамките на състезание по професията, защита на собствен проект или решаване на ком-
плексна задача пред изпитна комисия. Изпитът продължава 6 часа.

Каре 3. Професионална квалификация в Словакия

Финален изпит Диплома (сертификат)

Държавни изпити (матури) по 4 
предмета:

• Словашки език

• Чужд език

• Теория на професията

• Практика на професията

Удостоверение за зрелост 

(Vysvedčenie o Maturitnej skúške / 
Maturitná skúška)
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В СТРАНИТЕ ОТ КОНСОРЦИУМА. КАКВО ИДВА СЛЕД ТОВА?

Турция

След завършване на 4-годишно обучение, учениците имат годишен тест за умения (Yıl sonu 
beceri sınavı). Този тест включва почти всички предмети от четиригодишното обучение.

За учениците, както на национално, така и на международно ниво се прилага Турската ква-
лификационна рамка. Компетентностите се отнасят до индивидуалната, социална, акаде-
мична и бизнес сфери.

Осемте ключови компетентности са определени в турската квалификационна рамка:

1. Общуване на роден език;

2. Общуване на чужди езици;

3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на науката/тех-
нологиите;

4. Дигитална компетентност;

5. Умение да учиш;

6. Социални и граждански компетентности;

7. Предприемачество;

8. Културно съзнание.

Каре 4. Професионална квалификация в Турция

Финален изпит Диплома (сертификат)

Годишен тест за проверка на 
уменията (Yıl sonu beceri sınavı)

Тестът обхваща материала от целия 
4-годишен курс на обучение

Диплома за средно образование 
(Lise Diplomasi) включва европейско 
приложение за професионална 
квалификация

Сертификат за оторизация, 
предоставящ разрешение за 
започване на собствен бизнес



68 69

КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 4.2. Перспективи пред завършилите ПОО в 
продължаващото професионално образование и 
обучение и във висшето образование в областта на 
проекта ВEE-VET — строителството

Възможностите за актуализиране на учебните програми в строителния сектор, представе-
ни в проекта BEE-VET, са основни инструменти за качествено обучение. Те имат своето зна-
чение най-вече във формалното професионално образование и обучение, но също така до-
принасят за напредъка на учащите в продължаващото професионално обучение (ППОО), 
висшето образование (ВО) и в процедурите за валидиране.

Продължаващото професионално образование и обучение може да насърчи заети или 
безработни да актуализират или повишават своите умения и квалификации. Във времена 
на бързи промени в изискванията на пазара на труда, водещи до появата на нови професии 
или нов набор от умения, необходими за запазване на заетостта, ППОО и обучението за 
възрастни (ОВ) придобиват все по-голямо значение и привличат вниманието на отделни 
лица, работодатели и организации.

В случая със строителния сектор ППОО има още по-важна роля, тъй като се очаква неговите 
формати на обучение да компенсират вече липсващите или остарели умения на завърши-
лите строителни професии или с помощта на адекватно и модерно обучение, обещаващо 
и перспектива, и добре платена професионална кариера — да привлекат нови работници от 
някоя подходяща професия от същия или друг сектор. Модернизирането на учебните про-
грами в ПОО също е важна предпоставка за по-ефективно и ефикасно ППОО, а учениците с 
подходящо образование ще бъдат по-добре подготвени за надграждане и осъвременява-
не на своите умения в непрекъснатия трудов живот. Нещо повече, модернизираните учеб-
ни програми в ПОО служат като добра ориентация за разработване на програми и модули 
за ППОО и за предлагане на курсове за обучение.

Висшето образование е следващата фаза в образованието. Модернизираната и усъвър-
шенствана учебна програма за ПОО е добра основа за програмите и учебните планове 
за висше образование, тъй като те стъпват върху постигнатите до момента резултати от 
ученето в средното образование. Освен това има държави, в които програмите в ПОО про-
дължават и на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка, като Австрия е една от тези 
страни.

Валидирането на неформалното и информалното учене дава възможност за признаване на 
резултатите от ученето извън формалната система. Признаването на резултати от предхо-
ден период на учене е процес на признаване на тези резултати, независимо дали са при-
добити в рамките на формално, неформално и/или информално обучение, стига да отго-
варят на съответния стандарт. Системата на валидиране гарантира, че знанията, уменията 
и опитът на индивида са официално признати и документирани, независимо къде и как са 
придобити. Това е особено важно за професиите в строителния сектор, тъй като в много 
страни част от необходимите знания, умения и компетентности се придобиват в неформал-
на среда или в резултат на самостоятелно учене. Осъществяването на процеса на валиди-
ране на такива умения и компетентности и по-нататъшното натрупване на липсващата част 
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от набора от умения с цел придобиване на пълна квалификация е една от важните функции 
на системите за образование и обучение.

Модернизираните учебни програми осигуряват необходимата отправна точка и се превръ-
щат в обучителен ресурс за кандидатите за валидиране на придобити на по-ранен етап 
знания, умения и компетентности.

Признаване на професионална квалификация от други страни

Признаването на дипломите играе особено важна роля в Европейското икономическо 
пространство и се регулира от различни директиви на ЕС. Във всички държави има проце-
дури за автоматично признаване въз основа на съответния опит в обучението; признава-
не (акредитация) на професионални квалификации чрез съпоставяне с националните ква-
лификационни изисквания; официално признаване на регулирани професии. Специален 
случай е признаването на професионални квалификации за регулирани професии, някои 
от които са от строителния сектор или се отнасят до функции от професии в свързани със 
строителството области, които са приложими за него. Такива са професиите на специалист 
по поддръжка на асансьори в България, професията на дърводелец в Австрия или профе-
сиите, свързани със строителен надзор и с управление на строителни дейности на съоръ-
жения за индивидуални занимания за свободното време, наземно инженерство и подго-
товка на терени в Словакия. 

Формално сертифициране и признаване: актуализирането на учебните 
програми за професиите в строителния сектор с резултати от ученето 
(знания, умения и компетентности), отнасящи се до ESCO и общите изиск-
вания на екологичните и цифрови правни инструменти на ЕС ще улесни 
сравнението между това, което специалистът в сектора от различните дър-
жави знае или е в състояние да изпълни. Това ще повиши прозрачност та 
на процесите на сертифициране и признаване, както и международната 
мобилност.

Общият набор от умения и компетентности, съотнесени към формули-
раните в ESCO, също ще бъда по-лесни за сравнение, което ще направи 
предлагането и сертифицирането на микроквалификации на пазара на 
труда или натрупването и прехвърлянето на кредити по-привлекателни.

Актуализираните и модернизирани учебни програми в професиите от 
строителния сектор на проекта BEE-VET предоставят възможности както 
за хоризонтално, така и за вертикално развитие в професията или в свър-
зани области — например към висше образование, ППОО и допълнителни 
умения и компетенции, които могат да бъдат валидирани спрямо предва-
рително зададен стандарт.

Информацията по-долу предлага кратък преглед на системите за ППОО, висше образова-
ние и валидиране в страните от консорциума. Въпреки че предоставената информация е 
от по-общ характер, тя дава перспективата за възможното надграждане на уменията на за-
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вършилите строителни специалности или на работници или новопостъпващи специалисти, 
които биха искали да подобрят или валидират своите умения. Основните компоненти на 
учебните програми за строителни професии от страните от консорциума, описани в глави-
те по-горе, служат като отправна точка и ориентация за всеки, който търси информация за 
изискванията и възможностите за надграждане на уменията си.  

Австрия

В Австрия1, програмите за професионално образование и обучение (ПОО) на ниво след 
средно образование варират в зависимост от тяхната продължителност, дипломиране и 
целеви групи:

2-3-годишните допълнителни курсове (Aufbaulehrgänge, ISCED 554) позволяват на завър-
шилите средно ниво на средно техническо и професионално училище (BMS) да получат 
зрелостно свидетелство и дипломен документ на съответното второ ниво на средно тех-
ническо и професионално училище (BHS). Тези курсове могат да бъдат посещавани и от 
завършили дуално обучение, които преди това обикновено трябва да са преминали под-
готвителен курс от един или два семестъра. Завършилите допълнителни курсове могат да 
получат директен достъп до заетост за специалисти в областта, да работят като самонаети 
лица в регулирана професия след придобиване на подходящ професионален опит или да 
учат във висше учебно заведение.

Някои програми за ПОО след средно образование са специални програми, предлага-
ни в BHS (Kollegs, ISCED 554/колежи) в двугодишна дневна форма с модулно обучение 
или тригодишна вечерна форма. Учащите завършват с дипломен изпит (Diplomprüfung). 
Основната им целева група са завършилите средни общообразователни програми, т. е. 
хора, които нямат квалификация по професия. Условието за прием в програмите за про-
фесионално образование и обучение след средно образование е успешно полагане на 
приемен изпит за висше образование (Reifeprüfung); не е необходимо учащите да имат 
някаква професионална квалификация. По този начин завършилите тази двугодишна 
форма след средно образование придобиват квалификация по професия (в зависимост 
от насочеността на съответните програми след средно ПОО) и получават достъп до регу-
лирани професии.

1 Текстът е базиран на информацията от Доклада на Tritscher-Archan, S. (2016). Vocational education and training in Europe 
— Austria. Cedefop ReferNet VET in Europe reports. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf.

 Допълнителни източници: Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 2015 sowie, https://
www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf;

 Das österreichische Bildungssystem, www.edusystem.at;
 Eurydice, National Education Systems, Austria, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and 

informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-
informal-learning 

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to 
skills and qualifications. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union;

 European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on validation of non-formal and informal 
learning 2014: country report Austria. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
http://www.edusystem.at
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf
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Предлагат се специални програми за професионално образование и обучение на ниво 
ISCED 554, а именно майстори-занаятчии, майстори в промишленото производство, как-
то и програми за занаятчии в строителството. Те продължават от една до две години и се 
предлагат в институциите от продължаващото професионално образование и обучение 
със съответната браншова насоченост (училища/центрове за обучение на майстори, май-
стори в промишленото производство, за работещи в строителния сектор). За да получат 
достъп до една от тези програми, лицата трябва да са завършили своето професионално 
образование/обучение (дуално обучение, училище за средно професионално образова-
ние в търговската/техническата област и строителния сектор) в направление от техниче-
ската област или занаятите. 

Индустриалните магистърски програми и програмите за занаятчии в строителството за-
вършват с изпит пред съответната изпитна комисия. Изпитът за майстори-занаятчии тряб-
ва да бъде положен от всички, които искат да станат самонаети в сферата на занаятите, 
а изпитът за професионална компетентност или правоспособност (Befähigungsprüfung) 
е задължителен за всички други регулирани професии. Те могат да се полагат от 18-го-
дишна възраст. И двата изпита обикновено се състоят от пет модула, които могат да се 
полагат индивидуално в институцията, отговаряща за майсторския изпит. Специфичните 
подготвителни курсове се предоставят главно от институции на социалните партньори 
за продължаващо обучение. След представяне на необходимите сертификати за модул, 
кандидатите получават сертификат за майстор или доказателство за компетентност/пра-
воспособност.

Фирменото продължаващо професионално обучение е от голямо значение в Австрия, като 
броят на активните компании остава 87%, много над средната стойност за ЕС-28 от 66%, 
съгласно статистиката на Австрия за 2016 г. компаниите или предлагат вътрешно-фирме-
но обучение, или използват широката гама от програми, предоставяни от институциите за 
ППОО. Изчисленията, включващи служителите на всички компании, показват интензивност 
от десет часа участие за всеки нает.

Във висшето образование (ISCED 5 до 8) няколко програми за ППОО се предлагат във вис-
ши учебни заведения (университети, университети по приложни науки, университетски ко-
лежи за обучение на учители), училища или институции за продължаващо образование и 
обучение.

Едно от условията за прием в програми за висше образование е успешното полагане на 
изпит, осигуряващ вход за висше образование. Може да се получи чрез завършване на ака-
демична програма за средно образование или програма за висше професионално образо-
вание. Завършилите средно професионално образование и програма за дуално обучение 
могат да получат достъп до всички области на обучение във висшите институции, като се 
явят на изпита Berufsreifeprüfung (BRP).

След приемането на Стратегия за валидирането в Австрия, през 2017 г. е взето решение за 
приоритизиране на валидирането в образователната политика в Австрия2. 

2 Виж още: Luomi Messerer, K. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Austria. https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf
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Могат да бъдат посочени следните примери за основните акценти в съществуващите про-
цедури за валидиране:

 присъждане на WBA-сертификат и WBA-диплома чрез признаване на резултати от 
ученето, независимо от образователния контекст;

 допускане по изключение до изпит в дуалното обучение;

 прием по изключение в програми за обучение в университети за приложни науки;

 изключения от някои части от практическия изпит в дуалното обучение;

 кредити за придобиване на сертификати за обучение „Втори шанс“;

 признаване на съответните компетентности с цел намаляване на периода на обу-
чение (като например при постъпване в курс за професионално образование и 
обучение след средно образование, или във вечерни училища или в такива за за-
ети лица. 

България3

Със завършено средно образование, включително по строителни професии, учениците 
получават право на вход към следващата образователна степен (висше образование). Съ-
гласно автономията на университетите, всеки университет сам решава какви да бъдат при-
емните изпити за всяка специалност. В много случаи техническите и други университети 
като Технически университет Габрово, Технически университет Варна, Икономически уни-
верситет Варна и др. приемат сертификата за професионална квалификация като форми-
ращ бала за прием за съответната специалност в университета. За университетски специ-
алности, които нямат пряко съответствие с професионалната квалификация (напр. право), 
обикновено се изисква трети държавен зрелостен изпит по общообразователен предмет 
или се организира целеви приемен изпит от университета.

В строителния сектор, както във всеки друг, възрастните учащи (16+) могат да се запишат в 
продължаващо професионално образование и обучение за всяка степен и във всяка фор-
ма на обучение, стига да имат входящо образователно ниво за конкретната квалификация. 
Възрастните обучаеми могат да се обучават както за придобиване на пълна квалификация 
по държавния образователен стандарт, така и за придобиване на част от професия. При-
добиването на ключови компетентности (социални, граждански, цифрови, инициатива и 
предприемачество) и обучението за нови технологии, оборудване и продуктови иновации, 
за работа с клиенти и бизнес дейности също се предлагат като предпоставка или част от 

3 Текстът в тази част е съставен въз основа на следните източници: Закон за професионалното образование и 
обучение, обн. ДВ 68/1999, посл. изм. ДВ 41/2022, https://www.mon.bg/bg/57;

 Cedefop (2018). Vocational education and training in Bulgaria: short description. Luxembourg: Publications Office. http://
data.europa.eu/doi/10.2801/600634;

 Списък на професиите за професионално образование и обучение, Национална агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО), https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf

 Виж още: Dzhengozova, M. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Bulgaria http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf 

https://www.mon.bg/bg/57
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634
https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf
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ППОО от професионалните училища, лицензираните центрове за ПОО и фирмите са ос-
новните доставчици на ППОО, вкл. за безработни лица. Неправителствени организации, 
предприятия, фирми и традиционни български културни и образователни институции (чи-
талища) предлагат неформално обучение. Често читалищата са единствените организации, 
осигуряващи достъп до библиотека и интернет в малките градове и села.

Законът за насърчаване на заетостта4 и Стратегията по заетостта 2021-20305 са основните 
стратегически документи в областта на участието на възрастни в ППОО. Основната нацио-
нална програма за заетост е Националният план за насърчаване на заетостта6, а основната 
оперативна програма, финансирана от ЕСФ е програмата за Развитие на човешките ресурси7. 

Разпоредби, свързани с валидирането, съществуват във връзка с общото, професионалното 
образование и обучение и обучението за възрастни. Те са обвързани с Националната ква-
лификационна рамка, която е синхронизирана с Европейската квалификационна рамка. В 
случая с професионалното образование и обучение чрез валидиране в съответствие с дър-
жавните образователни стандарти за ПОО може да се получи квалификация за професия 
или част от професия. Процесът на валидиране започва с определяне на професионалното 
направление и професията (съгласно Списъка на професиите за професионално образова-
ние и обучение), последвано от сравнение на декларираните професионални знания, уме-
ния и компетентности с резултатите от ученето, принадлежащи към стандарта за ПОО на 
избраната професия. За да се постигнат държавните изисквания, може да се препоръча и 
допълнително обучение в случай на необходимост от надграждане на умения и компетент-
ности. Последните стъпки от процеса се състоят от изпит за признаване на професионална 
квалификация или на част от професия, последван от етапа на сертифициране/издаване на 
документ.

Словакия

Учениците, които издържат зрелостния изпит, имат възможност да продължат обучението 
си във ВУЗ, независимо от специалността. Не е задължително да следват специалност от 
областта на строителството. Те могат също така да учат икономика, физическо възпитание, 
биология и т. н. Могат да изберат университет според интересите си. След завършване на 
университет могат да продължат и с определена специалност, което ще ги направи експер-
ти в избраната област.

Неформалното обучение обикновено се организира от образователни институции извън 
училищната система. То не води до придобиване на степен, но документът за завършване 
може да бъде сертификат (за акредитирани образователни програми). Поради недостатъч-
ния брой завършващи, частните фирми създават свои центрове за обучение, където след 
завършване на курса, обучаемите получават сертификат за извършване на определени спе-
циални дейности като: полагане на настилки, използвайки специфични продукти на една 
фирма или монтаж и производство на дограма.

4 Обн. ДВ 112/2001, посл. изм. ДВ 41/2022, https://www.mlsp.government.bg/zakoni# 
5 Приета с Решение на Министерския съвет № 115/2021
6 https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta 
7 https://www.eufunds.bg/bg/ophrd 

https://www.mlsp.government.bg/zakoni
https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta
https://www.eufunds.bg/bg/ophrd
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В допълнение, всеки има възможност да се запише в платен курс за професионално обуче-
ние, като например за актуализиране на уменията за работници на скелета или извършва-
щи строителни работи на височини над 1,5 м.

Процедурите по признаване8 на резултати от неформално обучение в Словакия използват 
един и същи общ подход както за формално придобито образование в акредитирани обра-
зователни програми, така и за знания и умения, придобити от практическа дейност.

Валидирането се отнася до 1) признаване на резултатите от продължаващо обучение 
въз основа на оценяване на постигането на квалификационните стандарти, водещо до 
пълна или частична квалификация, като в първия случай са постигнати напълно всички 
изисквания за дадена професия, а във втория — само някои от знанията, уменията и ком-
петентностите, необходими за съответната професия; и 2) проверка на професионална 
компетентност, необходима за управление на бизнес, регулиран от Закона за лицензира-
не на дейности № 455/1991 Coll., което също се основава на оценка на съответствието на 
стандартите9.

Валидирането и оценяването се извършват под формата на изпит в компетентни об-
разователни институции като училища и висши учебни заведения; професионални ор-
ганизации; организации, основани от министерството за осигуряване или изпълнение 
на задачи в ученето през целия живот. Кандидатите могат да документират нивото на 
своите знания и умения като докажат 5-годишен опит в областта. Успешното полагане 
на изпита води до получаване на удостоверение за частична квалификация или удос-
товерение за пълна квалификация. Понастоящем списъкът с квалификации, за които е 
възможно да бъде валидирана професионалната компетентност, е част от информа-
ционната система за продължаващото образование и обучение. Има над 30 такива ква-
лификации, като наред с други, сред тях са например зидар, дърводелец, електронен 
инженер и др. 

Турция

Учениците, завършили гимназия, имат право да се явят на кандидатстудентски изпит. Ако 
предпочитат програма, свързана с тяхната специалност, за тях се предоставят допълнител-
ни точки към професиите, по които са се обучавали в професионалната гимназия, което 
цели да ги мотивира да продължат в специалността си и в образователно-квалификацион-
ната степен „бакалавър“.

За да се повиши качеството на обучението и стажантските дейности в предприятието 
и да се намалят финансовите задължения на предприятията във връзка с предлаганите 
обучения, с временния член, добавен към закон № 3308 през 2016 г. е въведено дър-
жавно субсидиране на заплатите, които предприятията изплащат на учащите. Съгласно 

8 Виж Eurydice, National Education Systems, Slovakia, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and 
informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-
informal-learning 

9  Vantuch, J. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: Slovakia. http://
libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
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съответния член от закона най-малко 30% от минималната работна заплата, изплащана 
на учащите от предприятията за 5 години, ще се осигурява като държавна подкрепа, при 
което — 1/3 в предприятия с 20 или повече служители и 2/3 в предприятия с по-малко от 
20 души персонал.

В частните професионални гимназии, които са открити за да изведат сътрудничеството 
между образованието и индустрията на следващо ниво и да обучават необходимата на 
сектора квалифицирана работна сила в собствени работилници, държавата дава стимули 
за всеки ученик.

Предприятията, които обещават да наемат ученици, завършили професионални гимназии 
за най-малко 12 месеца, получават безлихвена държавна подкрепа от 100 000 турски лири 
на 24 месечни вноски с гратисен период от 2 години. Освен това се предоставя безвъз-
мездна помощ от 50 000 т. лири на учащи, които искат да създадат собствен бизнес.

Този вид тясно сътрудничество между центровете за ПОО и пазара на труда дава възмож-
ност на центровете за ПОО да оказват подкрепа на работещите, когато те имат нужда от 
обучение на работните си места. Една компания може да организира необходимото обуче-
ние за своите работници директно на работните им места или може да използва професио-
налните училища или центрове, за да получи обучение за актуализиране на необходимите 
уменията на заетите.

Обществените образователни центровете също организират курсове за професионално 
обучение по заявка. Тези обучения са отворени за обществеността и се предлагат и под 
наименованието курсове за обучение по професионални умения.

Принципите и процедурите за признаване на уменията10 от предходно обучение и негов 
еквивалент са регулирани от Министерството за национално образование. В допълнение 
към това, през 2018 г. е публикувана Наредба за институциите за учене през целия живот. С 
нея се урежда следното: 

 (1) В рамките на ученето през целия живот знанията, уменията и компетентностите, придо-
бити от индивида чрез формално учене, учене през целия живот и/или информално учене, 
се документират чрез измерване и оценка спрямо стандартите, разработени за признава-
не на предходно обучение.

(2) Професиите, които се включват в признаването на предходно обучение, се определят 
от министерството.

В този контекст обучаемите, които успешно са завършили курсовете за неформално обу-
чение в обществените образователни центрове, могат да се явят на изпити за умения за 
калфи или майстори, които следва да се провеждат в центрове за професионално обуче-
ние, организирани съгласно чл. 35 от Закона за Професионално образованието № 3308 и 
Наредбата за средните училища 63/a.

10 Eurydice, National Education Systems, Turkey, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and 
informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-
informal-learning 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning
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В Турция валидирането на неформалното и информалното обучение  се отнася най-вече 
за резултатите от ученето, водещи до придобиване на професионална квалификация. Ком-
петентният орган за професионални квалификации (VQA) има съответните функции в това 
отношение. Оценяването и сертифицирането се извършват от сертифициращи органи, 
упълномощени от VQA. Тези институции трябва първо да са изпълнили изискването за ак-
редитация за предлагане на съответните квалификации в рамките на система, която е съз-
дадена в съответствие с изискванията на стандарта TS EN ISO/IEC 17024. Тази акредитация 
се присъжда от Турската агенция за акредитация (TURKAK) или от органите за акредитация, 
които са подписали многостранното споразумение за признаване на квалификации в рам-
ките на Европейското сътрудничество за акредитация.
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Приложение 1. Предмети от професионалната подготовка, изучавани в 
страните от партньорството по проект BEE-VET, предоставящи възможности 
за придобиване на знания, умения и компетентности за професията 
„Строителен техник“ 

ESCO Австрия България Словакия Турция

Civil Engineering 
Technician

Bautechniker Строителен 
техник

Staviteľstvo İnşaat Teknolojisi 
Teknisyeni

код по ESCO: 
3112.1

Ниво по ЕКР: 5 Ниво по ЕКР: 4 Ниво по ЕКР: 4 Ниво по ЕКР: 4

    Национална 
кодификация: 
582010

Национална 
кодификация: 
3650 M

Национална 
кодификация: 
3112

Основни умения и компетентности 

водене на днев-
ник за напредъка 
на работата

Сградостроител-
ство

Организация на 
строителството; 
Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

управление на 
график за задачи

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството;  
Строителна дей-
ност и контрол

Мениджмънт и 
маркетинг

 

спазване на 
процедурите за 
здраве и безо-
пасност в строи-
телството

Управление на 
сгради

Здравословни и 
безопасни усло-
вия на труд

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

използване на 
предпазно обо-
рудване в строи-
телството

Управление на 
сгради

Здравословни и 
безопасни усло-
вия на труд

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

използване на 
измервателни 
инструменти

Инфраструк тура интердисципли-
нарно

Геодезия;  
Изпитване на 
строителни  
материали

интердисципли-
нарно; Произ-
водствена прак-
тика
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ESCO Австрия България Словакия Турция

използване на 
безпилотни ле-
тателни апарати 
в строителното 
инженерство

Инфраструктура      

прогнозиране 
на продължител-
ността на работа

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Подготовка и 
оценка на кон-
струкциите и съ-
оръженията

 

инспектиране на 
строителни ма-
териали

  Сградостроител-
ство

  Сградостроител-
ство

осъществяване 
на полево из-
следване

Инфраструктура интердисципли-
нарно

  Пътно строител-
ство

предотвратяване 
на щети по кому-
налната инфра-
структура

Управление на 
сгради

     

осигуряване на 
спазване на за-
конодателство в 
областта на без-
опасността

Управление на 
сгради

Здравословни и 
безопасни усло-
вия на труд

Сградостроител-
ство

интердисципли-
нарно

използване на 
софтуер за тех-
ническо чертане

Сградостроител-
ство; Конструк-
ции

Компютърно 
чертане в строи-
телството

Архитектура; 
Сградостроител-
ство; Компютър-
ни технологии в 
професията

Компютърно 
чертане

Основни знания

строителство на 
сгради и съоръ-
жения

Управление на 
сгради

Технология на 
строителните 
процеси

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

инженерни 
принципи

Конструкции Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

строително-ин-
формационно 
моделиране

интердисципли-
нарно

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

 

инженерни про-
цеси

интердисципли-
нарно

Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство
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строителна про-
мишленост

интердисципли-
нарно

Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

 

технически чер-
тежи

Сградостроител-
ство

Строителна гра-
фика; Геодезия

Компютърни 
технологии в 
професията; Гео-
дезия

Строителна гра-
фика; Компютър-
но чертане

строителни тех-
ники

Проектантска и 
строителна кул-
тура

Технология на 
строителните 
процеси

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство; Дървени 
структури; Пътно 
строителство

строителни стан-
дарти

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Сградостроител-
ство

 

Незадължителни умения и компетентности

изграждане на 
временна ин-
фраструктура на 
строителните 
обекти

Строителна 
практика и тех-
нология на про-
изводството

Технология на 
строителните 
процеси

Подготовка и 
оценка на кон-
струкциите и съ-
оръженията

Дървени структу-
ри; Сградостро-
ителство

насърчаване на 
осведомеността 
по въпросите на 
околната среда

Сградостроител-
ство

Екологично и 
енергоефектив-
но строителство

интердисципли-
нарно

 

управление на 
бюджети

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Счетоводство Компютърни 
програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата

наблюдаване на 
спазването на 
параметрите на 
строителните 
проекти

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Сградостроител-
ство

 

осигуряване на 
спазването на 
крайния срок 
на строителен 
проект

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Сградостроител-
ство

 

извършване на 
маркшайдерски 
дейности

Сградостроител-
ство

Геодезия    
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ръководене 
на строителен 
обект

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Сградостроител-
ство

 

осигуряване на 
спазването на 
стандартите за 
здраве, безопас-
ност и хигиена

Управление на 
сгради

Здравословни и 
безопасни усло-
вия на труд

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

проектиране на 
умалени модели

Конструкции Строителна 
графика; Сградо-
строителство

Сградостроител-
ство

Строителна гра-
фика (чертане); 
Компютърно 
чертане

извършване на 
работа в строи-
телна бригада

Производствена 
практика

интердисципли-
нарно; Произ-
водствена прак-
тика

Сградостроител-
ство

интердисципли-
нарно; Произ-
водствена прак-
тика

одобряване на 
инженерно про-
ектиране

Конструкции   Сградостроител-
ство

 

съветване относ-
но строителни 
материали

Сградостроител-
ство

Строителни ма-
териали

Изпитване на 
строителни ма-
териали

Строителна гра-
фика (чертане); 
Компютърно 
чертане

използване на 
CAD софтуер

Конструкции Компютърно 
чертане  в строи-
телството

Компютърни тех-
нологии в про-
фесията

Компютърно 
чертане

определяне на 
технически изи-
сквания

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство; Компютър-
ни програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата

проектиране на 
сгради

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

Архитектура Сградостроител-
ство

прилагане на 
критичен подход 
към проблемни 
ситуации

Социални и лич-
ностни компе-
тентности

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

съветване по 
строителни въ-
проси

  Организация на 
строителството

  Сградостроител-
ство; Професио-
нално развитие
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ръководене на 
инженерен про-
ект

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Мениджмънт и 
маркетинг

 

оценяване на 
финансовата 
жизнеспособ-
ност

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Мениджмънт и 
маркетинг

Компютърни 
програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата

контролиране на 
разходите

Управление на 
сгради

Технология на 
строителните 
процеси

Мениджмънт и 
маркетинг

Компютърни 
програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата

поправяне на 
инженерни про-
екти

Сградостроител-
ство

  Сградостроител-
ство

Строителна гра-
фика (чертане)

изчисляване на 
необходимите 
количества стро-
ителни матери-
али

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Подготовка и 
оценка на кон-
струкциите и съ-
оръженията

Компютърни 
програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата

ергономичен 
начин на работа

Управление на 
сгради

     

получаване на 
съответните ли-
цензи

Управление на 
сгради

Строителна дей-
ност и контрол

   

изготвяне на схе-
ми с AutoCAD

Конструкции Компютърно 
чертане в строи-
телството

Компютърни тех-
нологии в про-
фесията

Компютърно 
чертане

Незадължителни знания

управление на 
разходите

Управление на 
сгради

Организация на 
строителството

Мениджмънт и 
маркетинг; Сче-
товодство

Компютърни 
програми за 
калкулиране на 
разходите за ин-
фраструктурата; 
Счетоводство

математика Математика Математика Математика Математика

принципи за 
проектиране

Проектантска и 
строителна кул-
тура

Сградостроител-
ство

Архитектура Сградостроител-
ство
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организация и 
безопасност на 
пътното движе-
ние

Инфраструктура Пътища и съоръ-
жения 

  Пътно строител-
ство

технологии за 
възобновяема 
енергия

Инфраструктура Екологично и 
енергоефектив-
но строителство

интердисципли-
нарно

интердисципли-
нарно

енергийна ефек-
тивност

Сградостроител-
ство

Екологично и 
енергоефектив-
но строителство

интердисципли-
нарно

 

електоринже-
нерство

       

норми за функ-
ционално зони-
ране

  Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

 

материалозна-
ние

Сградостроител-
ство

Строителни ма-
териали

Изпитване на 
строителни ма-
териали

Сградостроител-
ство; Дървени 
структури

енергийни ха-
рактеристики на 
сградите

Сградостроител-
ство

Екологично и 
енергоефектив-
но строителство

  Сградостроител-
ство; Дървени 
структури

софтуер за ком-
пютърно проек-
тиране

Конструкции Компютърно 
чертане в строи-
телството

Компютърни тех-
нологии в про-
фесията

Компютърно 
чертане

градоустрой-
ствено право

Управление на 
сгради

Градоустройство 
и архитектурно 
проектиране

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

управление на 
проекти

Управление на 
сгради

Строителна дей-
ност и контрол

Подготовка и 
оценка на кон-
струкциите и съ-
оръженията

 

градоустройство   Градоустройство 
и архитектурно 
проектиране

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство

машинно инже-
нерство

интердисципли-
нарно

     

индустриален 
дизайн

интердисципли-
нарно

Строителна дей-
ност и контрол

Сградостроител-
ство

Сградостроител-
ство
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Приложение 2. Придобиване на професия „Строителен техник“ в страните-
партньори: години на обучение, клас и ниво по ЕКР 

Клас 8 9 10 11 12 13
Ниво 

по 
ЕКРДържава

Професия на 
националния 

език

АВСТРИЯ Bautechniker година 1* година 2 година 3 година 4 година 5 5

БЪЛГАРИЯ
Строителен 

техник
година 1 година 2 година 3 година 4 година 5 4

СЛОВАКИЯ Staviteľstvo година 1 година 2 година 3 година 4 4

ТУРЦИЯ
İnşaat 

Teknolojisi 
Teknisyeni

година 1 година 2 година 3 година 4 4

* Подготвителна година
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Приложение 3. Придобиване на професия „Строителен техник“ в страните-
партньори: учебни часове по общообразователните предмети

РОДЕН ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ

ОБЩО

ЧУЖД ЕЗИК*

ОБЩО

АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ

 *В допълнение, в България задължителна част от учебната програма включва втори чужд 
език. В професионалните гимназии той обичайно се изучава през 2-4 години от обучението 
с общ хорариум от 274 учебни часа.
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МАТЕМАТИКА

ОБЩО

АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩО

АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ



86 87

КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ*

72

74 74 74 74

33

72

33

126 270

66

296

ОБЩО
БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

*В Австрия история, география и политология/гражданско образование се изучават като 
един общ предмет през първите четири години от обучението. Общият брой учебни часове 
възлиза на 312 — по 78 на година. 

ГЕОГРАФИЯ 

36

74 74

33

36 90 162

33

148

ОБЩО

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ/ПОЛИТОЛОГИЯ** 

36

33

29 65

99

ОБЩО

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

33 33

**В Турция няма предмет, който да е еквивалентен на гражданско образование/политология.

В допълнение, както в България, така и в Турция се изучава предмет „Философия“: в България 
— през първите 3 години от обучението, общо 144 учебни часа; в Турция — през години 2 и 3, 
общо 148 учебни часа.
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ*

54

74 74

99

36

99

72 162

198

148

ОБЩО
БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

*В Австрия предметите физика, химия и биология се изучават в един общ предмет — 
природни науки. Общият брой учебни часове е 390, които са разпределени — в първата и 
втората години — по 117 уч. ч., а в третата и четвъртата — по 78 уч. ч. 

ХИМИЯ**

36

74

54 72 162

148

ОБЩО

БЪЛГАРИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

74

БИОЛОГИЯ**

36

74

54 72 162

148

ОБЩО

БЪЛГАРИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

74

**В Словакия учениците в професията Строителен техник не изучават химия и биология.
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ/СПОРТ*

3939787878

66 66 66 66

312

346

264

ОБЩО
АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5

5872727272

*В Турция физическото възпитание е избираем предмет, наред с музиката и изобразителното 
изкуство. Общият брой уч. ч. за тези избираеми дисциплини е 222, разпределени по 74 на 
учебна година.

РЕЛИГИЯ/ЕТИКА

74 74 74

78 78 78 78 78

33 22

390

0

222

55

ОБЩО
АВСТРИЯ

БЪЛГАРИЯ

СЛОВАКИЯ

ТУРЦИЯ

ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕ  1        2        3        4        5
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Приложение 4. Придобиване на професия „Строителен техник“ в страните-
партньори: учебни часове по предметите от професионалната подготовка

АВСТРИЯ

Строителен техник
Наименование на професията на немски: 
Bautechniker

Ниво по ЕКР: 5

Предмет
Година на обучение

Общо
1 2 3 4 5

Сградостроителство 156 156 195 195 156 858

Конструкции (носещи структури)   78 156 234 390 858

Управление на сгради     78 234 273 585

Проектантска и строителна култура 312 351 351 351 507 1872

Инфраструктура     234 234 156 624

Строителна практика и технология 
на производството

273 273 195     741

Социални и личностни 
компетентности

78 78       156

Производствена практика 80 80 80 80   320

6014
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БЪЛГАРИЯ

Строителен техник
Наименование на професията на български: 
Строителен техник

Ниво по ЕКР: 4 Национална кодификация: 582010

Предмет
Година на обучение

Общо
1 2 3 4 5

Предприемачество 36         36

Здравословни и безопасни условия 
на труд

  36 18     54

Икономика     36     36

Чужд език по професията*       72 58 130

Рисуване (професионална 
подготовка)

18 18 18     54

Строителна графика 18 72       90

Сградостроителство 
(вкл. учебна практика**)

  108 72     180

Строителни материали 
(вкл. учебна практика)

  36 72     108

Геодезия (вкл. учебна практика)       108   108

Строителна механика       90   90

Технология на строителните процеси 
(вкл. учебна практика)

      198   198

Компютърно чертане в 
строителството

      54   54

Електронна обработка на данни в 
професията

    18     18

Организация на строителството 
(вкл. учебна практика)

        134 134

Градоустройство и архитектурно 
проектиране (вкл. учебна практика)

      90 98 188

Стоманобетонни и стоманени 
конструкции

        163 163
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Предмет
Година на обучение

Общо
1 2 3 4 5

Строителна дейност и контрол         36 36

Екологично и енергоефективно 
строителство

      54   54

ВиК на сгради (вкл. учебна практика)         58 58

Пътища и съоръжения 
(вкл. учебна практика)

        62 62

Изпълнение на строително-
монтажни работи (учебна практика)

      126   126

Производствена практика     64 64 64 192

Допълнителна подготовка*** 144 144 144 144 116 692

  2861

* През последните две години от обучението вместо първи чужд език учениците в България 
изучават Чужд език по професията. Изучаваният материал включва не само специфични 
за дадената професия термини — т.е. разширяване на речниковия запас, но и боравене 
с чуждоезикова литература и справочници, бизнес кореспонденция и комуникация; 
презентации, международни стандарти и правни аспекти в професията, подготовка за 
интервю за работа.

** Където в скоби е посочено „учебна практика“ — това е практическо обучение в рамките 
на училищната подготовка за разлика от производствената практика, която се провежда в 
предприятие.

*** Предметите за допълнителна подготовка могат да се различават в отделните училища 
и дори паралелки. Като цяло в тези часове се изучават предмети, свързани с професията, 
но не е задължително те да бъдат от професионалната подготовка. Така например повечето 
инженерни и технически специалност могат да включват допълнителна подготовка по 
математика.
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КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СЛОВАКИЯ

Строителен техник
Наименование на професията на 
словашки: Staviteľstvo

Ниво по ЕКР: 4 Национална кодификация: 3650 M

Предмет
Година на обучение

Общо
1 2 3 4

Икономика     66 66 132

Сградостроителство 66 99 132 132 429

Строителни материали 33 33     66

Геодезия     33   33

Строителна механика   66 66   132

Компютърно чертане 66 99 99 132 396

Конструкции     66 66 132

Дескриптивна геометрия 33 33     66

Приложна механика   33 33   66

Обща учебна практика   66 66   132

Компютърни технологии в професията 66 66 66   198

Изпитване на строителни материали 33       33

Подготовка и оценка на конструкциите и 
съоръженията

      66 66

Статика и конструктивен дизайн       66 66

Професионално чертане 66       66

Практическо обучение по архитектура     132   132

Архитектура и интериорен дизайн       132 132

Дървени и метални конструкции       33 33

Реконструкция на сгради       33 33

Мениджмънт и маркетинг     66 66 132

Подготовка на строителството       66 66

Счетоводство     66   66

Практическо обучение по счетоводство       33 33

Избираеми предмети*     396 396 792

3432

* През последните две години от обучението учениците по строителство в Словакия избират 
специализация по а) архитектура и интериорен дизайн, б) управление на строителството 
или в) строително инженерство. Избираемите предмети варират в зависимост от избраната 
специализация.
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ТУРЦИЯ

Строителен техник
Наименование на професията на турски: 
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 

Ниво по ЕКР: 4 Национална кодификация: 3112

Предмет
Година на обучение

Общо
1 2 3 4

Строителна графика (чертане) 148       148

Сградостроителство   370 370   740

Компютърно чертане     185   185

Пътно строителство   74     74

Професионално развитие 74       74

Дървени конструкции 185       185

Счетоводство   74     74

Компютърни програми за калкулиране на 
разходите за инфраструктурата

    74   74

Производствена практика       888 888

  2442

В Турция през първата година от обучението (9-ти клас) учениците изучават общи предмети. 
През втората година (10-ти клас) — те избират направление и изучват предмети, специфични 
за даден отрасъл. В края на 10-ти клас учениците избират по-тясна специализация и през 
последните две години изучават предимно предмети свързани с дадена специалност (наред 
с производствената практика в 12-ти клас).
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КЪМ „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО“ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Приложение 5. Професии в страните от партньорството, придобивани в 
рамките на средното образование, за които продуктите от проекта BEE-VET 
са най-подходящи

АВСТРИЯ

Професия Ниво по 
ЕКР

Съответстващ 
код на 

професия по 
ESCO

Работник довършителни работи 
(Ausbaufacharbeiter) 4 712x

Оператор на оборудване (Baugeräteführer) 4  

Строителен инженер (Bauingenieur) 5 7111

Монтажник, Специалист по метални конструкции 
(Bauschlosser) 4  

Чертожник (Bauzeichner) 4  

Покривен работник (Dachdecker) 4 7121

Електричар (Elektriker) 4  

Плочкаджия (Fliesenleger) 4 7122

Стъклар, монтажник на дограми и прозорци 
(Glaser) 4 7125

Специалист индустриални изолации (Industrie-
Isolierer) 4 7124

Водопроводчик (Installateur) 4 7126

Бояджия (Maler) 4 7131

Зидар, Зидаромазач (Maurer) 4 7112

Специалист външни настилки (Pflasterer) 4  

Декоратор (Raumausstatter) 4  

Сантехник (Spengler) 4  

Пътен строител (Straßenbauer) 4  

Шпакловчик (Stuckateur) 4 7123

Дърводелец, мебелен специалист (Tischler) 4  

Дърводелец (Zimmerer) 4  
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БЪЛГАРИЯ

Професия Национална 
кодификация

Ниво 
по ЕКР

Съответстващ 
код на 

професия по 
ESCO

Строителен техник 582010 4 3112.1

Строител 582030 3 7111

Строител — монтажник 582040 3 7111

Монтажник на водоснабдителни и 
канализационни мрежи 582050 3 7126

Пътен строител 582060 3 3112.1.10, 
3112.1.11

Пещостроител 582070 3 7115.3

Помощник в строителството 582080 2 9312, 9313

Помощник пътен строител 582090 2 9312, 9313

Геодезист 581010 4 3118.3.2, 
3118.3.4

Реставратор-изпълнител 581020 3 7112, 7114, 
7121, 7123

Техник-реставратор 581030 4 7112, 7114, 
7121, 7123
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
В ГИМНАЗИАЛНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

СЛОВАКИЯ

Професия
Национална 

кодификация
Ниво 

по ЕКР

Съответстващ 
код на 

професия по 
ESCO

Чертожник, проектант (Technický Kreslič, 
Projektant)

3113026 4 3118.3

Технически ръководител, строителство 
(Stavbyvedúci)

2142004 4 3123.1

Консултант строителни сметки и разходи 
(Rozpočtár)

3112002 5 2149.14

Специалист управление на качеството 
(Manažér Kvality V Stavebníctve)

  4 3112.1.4

Строителен техник (Stavebný Technik)   4 3112.1

Специалист строителен надзор (Stavebný 
Dozor)

2142005 4 3123

Зидар, зидаромазач (Murár) 7112002 3 7112.1

Специалист покривно строителство (Strechár) 7121000 3 7121.1

Плочкаджия, специалист подови настилки 
(Podlahár)

7122001 3 7122

Монтажник сухо строителство/гипсокартон 
(Montér Suchých Stavieb/Sadrokartónista)

7123003 3 7123

Шпакловчик (Omietkár) 7123001 3 7123

Специалист изолации (Izolatér) 7124000 3 7124.1

Бетонджия (Betonár) 7114002 3 7114.1
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ТУРЦИЯ

Професия Национална 
кодификация

Ниво 
по ЕКР

Съответстващ 
код на 

професия по 
ESCO

Строителен техник (Inşaat Teknisyeni) 3112 4 3112.1

Покривен майстор (Çatı Ustası) 12UM50272 4 3123.1.21

Оператор строителна техника 
(Ekskavatör Operatörü) 8342 4 8342.3

Бетонджия (Beton Kaplama) 10UMS0082 4 7114.1

Работник ръчно производство на тухли 
(Inşaat Kalıpçısı) 10UMS0081 4 7314.1

Зидар, каменоделец (Taş Örme Ustası) 7122 4 7113.1

Монтажник на метални конструкции/
строителни скелета (Inşaat Iskele Sorumlusu) 12UY0056 4 3123.1.6

Оператор на машини за производство на 
бетонови изделия (Beton Ürünleri Makine 
Operatörü)

12UMS0186 4 8114.3



BEE-VET Дигитален 
инструментариум: 
Интерактивни обучителни 
материали за професионални 
гимназии по зелено, 
устойчиво и енергийно 
ефективно строителство

Промяна на ПОО  
в строителството: Иновативни 
материали за строителство 
и енергийна ефективност
Наръчник за учители

Настоящата публикация е разработена в рамките на проект  
BEE-VET . Трите продукта от проекта са взаимосвързани и най-
добре да се използват съвместно . 
Вижте още:  

ПРОМЯНА НА ПОО  
В СТРОИТЕЛСТВОТО: 
ИНОВАТИВНИ МАТЕРИАЛИ 
ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Наръчник за учители

Проектът BEE-VET е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската 
комисия. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази 
публикация не представлява обвързване със съдържанието, което отразява 
само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за 
каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него


