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І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Учебната програма е разработена на основание чл. 10, ал.3, т. 5 от Закона за 
професионалното образование и обучение по рамкова програма „Д”, вариант „Д2” за лица, 
навъшили 16 години  за обучение по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и 
инсталации”, специалност  „Възобновяеми енергийни източници”. 
Учебното съдържание е разработено на модулен принцип и включва придобиване на знания и 
умения по модулите: 

 Здравословни и безопасни условия на труд 
 Сградостроителство 
 Материалознание и шлосерски операции 
 Основи на електротехниката 
 Технология на монтаж на соларни съоръжения и инсталации 
 
Усвоените знания и формираните умения при обучението по монтаж на слънчеви топлинни 

инсталации са необходимата основа за упражняване на част от професията „Монтьор на 
енергийни съоръжения и инсталации”, специалност  „Възобновяеми енергийни източници”. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
 
Основна цел на обучението по монтаж на слънчеви топлинни инсталации е обучаемите да 
усвоят система от знания за монтиране, поддържане и ремонтиране на  слънчеви топлинни 
инсталации. 

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните 
подцели: 

– усвояване на система от знания за организацията на монтажа; 
– усвояване на система от знания за технологичната последователност на монтажните 

операции; 
– усвояване на система от знания за съоръжеността на монтажния труд с монтажни и 

измерителни инструменти и приспособления; 
– усвояване на система от знания за изискванията за пускане в 

експлоатация; 
– усвояване на система от знания за откриване на повреди; 
– усвояване на система от знания за установяване на причините за повредите; 
– усвояване на система от знания за отстраняване на повредите; 
– усвояване на система от знания за извършване на проверка и изпитване на 

съоръжения след монтаж, преустройство и ремонт; 
– усвояване на система от знания за изискванията по техника на безопасност, хигиена и 

охрана на труда и пожарна и аварийна безопасност. 
 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

1. Входящи изисквания:   
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Минимална възраст:                                                                  за лица навършили 16 години 
Минимално входящо образователно 
равнище                                                                                    няма  
 

     2. Срок на обучение:                                                                 300 учебни часа     
      
 3. Организационна форма на обучение:  квалификационен курс 
                   

4. Изисквания към квалификацията на учителите: 
• Да притежават диплома за висше образование по съответната специалност; 
• Професионален опит - минимум 3 години стаж по специалността; 
• Опит при работа с възрастни. 

 
5. Изисквания към оборудването: 

• Обучението по теория се осъществява в учебен кабинет. Обзавеждането включва: 
работно място на всеки обучаем /работна маса и стол/ и за преподавателя, бяла или черна 
учебна дъска, подходяща мебелировка, техника за презентация, учебни помагала - табла с 
мостри на основни, помощни и спомагателни материали, чертежи, схеми и други нагледни 
материали, учебници и учебни помагала. 

• Обучението по практика се провежда в работилници или базови обекти. Учебна 
работилница или базовия обект трябва да са оборудвани с машини и съоръжения, чертежи и 
схеми за монтаж на съоръженията, както и да имат наличие на работни места за всички 
обучаеми, съобразени с изискванията и целта на професионалното обучение. 
  

6. Описание на обучението: 
 За всеки модул е разработенa учебна програма, в която подробно е описано учебното 

съдържание, броя часове и вида на обучението-  теория и практика. Обучението по всеки модул 
приключва с полагане на тестове. Всеки тест съдържа скала на оценяване, чрез която от 
достигнатите точки се определя цифрова оценка на обучаемите. Тестът се счита за успешно 
положен при получени 51% от максималния брой точки. Всеки тест участва с определена тежест 
при формиране на крайната оценка за даден модул.  

 
 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 
 

Професионалното обучение по рамкова програма „Д” завършва с полагане на изпити за 
придобиване на професионална квалификация по част от професията по: 

• теория на професията; 
• практика на професията. 
Изпитът по теория на професията се провежда по конспект, изготвен от обучаващата 

институция.  
Изпитът по практика на професията се провеждат по задания, определени от обучаващата 

институция. 
 
 
ІV. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
 

Завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от 
професията се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение. Съдържанието на 
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документа, удостоверяващ завършено професионално обучение по част от професията е 
определено в чл. 44 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. на Министерството на образованието и 
науката. 

 

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Учебното съдържание е структурирано по модули. За всеки модул са определени 
броят часове по теория и практика.  
 

№ Наименование на модулите 
 

Общ 
брой  

часове 
В т. ч.  

теория 
В т. ч.  

практик
а 

1 Здравословни и безопасни условия на 
труд 8 2 6 

2 Сградостроителство   
 40 10 30 

3 Материалознание и шлосерски операци 40 10 30 

4 Основи на механика 12 3 9 

5 Основи на електротехниката 40 10 30 

6 Технология на монтаж на соларни 
съоръжения и инсталации 160 40 120 

ВСИЧКО  А 300 75 - 25 % 225 - 75 
% 

МОДУЛ № 1 "ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" 

1. Цел на обучението: 
Обучаемият да придобие основни знания за същността на работната среда, да прилага 
основните правила за безопасна работа на работното място; да прилага санитарно-хигиенните 
изисквания за работа; да участва при възможност за овладяване на ситуацията; да работи с 
противопожарни уреди; да работи с алармени и предупредителни системи; да дава долекарска 
помощ. 
 
2. Подцели   на обучението  по модула 

Подцел 1: Придобиване на основни технически познания  за нормативните документи - 
термини и определения, нормативни актове, международни и национални организации по 
безопасност на труда. Права, задължения и отговорности на работодател и работник. 

Подцел 2: Придобиване на знания за защитните приспособления за различни видове 
дейности, личните предпазни средства, средствата за колективна защита и пожарна и 
аварийна безопасност.  
Подцел 3: Придобиване на знания за оказване на долекарска помощ при различни 

видове травми. 
 

3.  Описание на учебното съдържание  по модула 
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Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцели. За всяка подцел е определен броят на часовете и темите.   

За посочените подцели на обучението преподавателят разпределя учебните часове за 
нови знания, упражнения и оценяване. 

4. Учебно съдържание по подцели  1, 2 и 3  

Предвидени часове – 8 

  № ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

 
1.1 

 
 

1.2 
1.3 

 
 

1.4 
 

1.5 
 

Подцел 1:  
Нормативни документи - термини и определения, 
нормативни актове, международни и национални организации 
по безопасност на труда. 
Права, задължения и отговорности на работодател и 
работник. Права, задължения и отговорности на работодателя 
и работниците за здравословни и безопасни условия на труд, 
обучение по безопасност. 
 Условия при сключването на трудов договор. Колективен и 
индивидуален трудов договор, социални осигуровки. 
Задължения на работодателя по отношение на някои 
категории трудещи се. 
 

1 
 

0 
 

1.6 
 

Професионален и здравен риск при различни трудови 
дейности. Основни понятия. Професионален риск. Здравен 
риск. Защита. Начини и средства за защита и ограничаване на 
вредните фактори: осветление, отопление, микроклимат, 
промишлени отровни вещества, шум и вибрации, вентилация. 

1 
 

0 
 

 
2.1 

 

Подцел 2:  
Защитни приспособления за различни видове дейности. 
Лични предпазни средства. Средства за колективна защита. 
Средства за сигнализация  и  маркировка за осигуряване на 
здравословни  и безопасни условия на труд. Специфични 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
според профила на професията. 
 

0 
 

`2 
 

2.2 
 

Пожарна и аварийна безопасност. Общи изисквания за 
пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. 
Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. 

0 
 

1 
 

2.3 
 

Подцел 3:  
Долекарска помощ. Видове травми (рани, навяхвания, 
изкълчвания и фрактури). Оказване на долекарска помощ при 
различни видове травми.  
Теоретичен тест  

0 
 

3 
 

ВСИЧКО: 8 учебни часа 2 6 

5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитния материал: Теоретичен тест 1 
 Времетраене 60 минути 
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 Критерии и средства за оценяване:  
 

№ Критерии за оценяване по подцел  1, 2 ,3 Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 

1 

Подцел  1, 2 ,3  
Правилно дефинира основни технически познания  за 
нормативни актове, международни и национални 
организации по безопасност на труда. Да познава правата, 
задълженията и отговорности на работодател и работник.  
Правилно да познава защитните приспособления за 
различни видове дейности, личните предпазни средства, 
средствата за колективна защита и пожарна и аварийна 
безопасност. 

  Теоретичен  
тест 1 60 

 
 Крайната  цифрова оценка по модула се получава, като полученият общ брой точки се 
трансформира в шестобалната система чрез  таблицата: 
 
Брой точки 30-34 35-44 45-54 55-60 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6) 

МОДУЛ № 2 „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО”

1. Цел на обучението: 
Обучението по модула има за цел да се усвоят знания и умения за елементите на сградите, 
видовете конструкции и характеристиките им, инсталации в сградите, както и за съвременните 
строителни методи и системи. Да се формират трудови навици за практическото изпълнение на 
основните строителни дейности, както и умения за ефективно и целесъобразно използване на 
техническа документация в пряката трудова дейност. 
 
2. Подцели   на обучението  по модула 

Подцел 1: Придобиване на основни технически познания  за характеристиката на 
конструктивните елементи и технологията на изграждане на грубия строеж на сградите. 

Подцел 2: Придобиване на знания за характеристиката на инсталациите в сградите и 
работа с техническа документация.  

 
3.  Описание на учебното съдържание  по модула 

Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцели. За всяка подцел е определен броят на часовете и темите.   

За посочените подцели на обучение преподавателят разпределя учебните часове за 
нови знания, упражнения и оценяване. 

4. Учебно съдържание по подцели  1,2 и 3  

Предвидени часове – 40 



Проект: № BG051РО001-7.0.01-0106 - С0001/02.04.2012г. ”Чиста енергия за 
един устойчив свят” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” финансиран от 
Европейски социален фонд 2007–2013 чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 

                    Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 
             „Проф. арх. Стефан Стефанов” -  гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов” 15 А 

тел./факс: 096/303 260  e-mail: pgsag_m@abv.bg 
 

 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 7 

№ ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. 
1.1 

 

Подцел 1 : 
Земни работи 
Осигуряване на безопасни условия на труд в учебната 
работилница и на строителния обект.  
Строителна площадка - организация  на строителната  
площадка.  Подготвителни работи  на обекта. Почвени 
условия, заздравяване на почвата. Дрениране на терена. 

1 0 

1.2 
Конструктивни  системи и схеми на сградите. Скелет на 
сградата. Фундаменти – видове. Изкопни работи - ТБТ при 
изкопни работи. Полагане на ВиК на сградата.   

1 0 

1.3 

Стени 
Видове стени според материалите и начина на изпълнение. 
Строителни разтвори за зидарии. Стълби - видове, 
конструкции и изпълнение. 

1 0 

1.4 
Наблюдение и запознаване с техническата 
документация .  
Разчитане на архитектурни планове и чертежи. 

0 8 

1.5 
Междуетажни подови конструкции. Стоманобетонови 
подови конструкции. Стоманобетонни подови конструкции - 
плочи, плочогреди, греди. Дървени подови конструкции. 
Конструктивни решения. 

1 0 

1.6 
Покриви.  Видове според материала и начина на 
изпълнение – дървени, стоманобетонови - скатни и плоски 
елементи.  

2 0 

1.7 Отводняване. Изолации. Покривни покривки. 1 0 

1.8 Тенекеджийски работи - улами, улуци, водосточни тръби, 
тенекеджийски обшивки 1 0 

1.9 
Наблюдение и запознаване с техническата 
документация .  
Разчитане на архитектурни  планове и детайли на покриви . 

0 8 

2. 
2.1 

Подцел 2: 
Инсталации в сградите - приложение и видове системи: 
водоснабдяване и канализация, отопление. Приемане и 
измерване. 

1 0 

2.2 
Инсталации в сградите - приложение и видове системи: 
електрически системи, вентилация и климатични 
инсталации. Приемане и измерване. 

1 0 

2.3 
Наблюдение и запознаване с техническата 
документация .  
Разчитане на чертежи на Ви К инсталации . 

0 8 

2.4 

Наблюдение и запознаване с техническата 
документация.  
Разчитане на чертежи на системи за отопление . 
Теоретичен тест 
Индивидуална практическа задача 

0 6 

ВСИЧКО: 40 учебни часа 10 30 
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5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитния материал: Теоретичен тест и Практическа задача  
 Времетраене на теста и на практическата задача: по 60 минути 
 Критерии и средства за оценяване: 

 

№ Критерии за оценяване по подцел  1, 2 Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 

1. 

Подцел 1,2 
Правилно дефинира основни технически познания  за 
конструктивните елементи и технологията на 
изграждане на грубия строеж на сградите. 
Правилно дефинира   характеристиките на 
инсталациите в сградите.  

     
Теоретичен 

тест  
 

60 

2. Правилно работи с техническата документация 
Индивидуална 

практическа 
задача  

 

  
Крайната  цифрова оценка по модула се получава, като средно аритметична от теоретичния 
тест и от практическата задача с точност до единица, като полученият общ брой точки на 
теста се трансформира в шестобалната система чрез  таблицата: 
 

Брой точки 30-34 35-44 45-54 55-60 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6) 

 

МОДУЛ № 3 МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ  И ШЛОСЕРСКИ ОПЕРАЦИИ" 

1. Цел на обучението: 
Обучението по модула има за цел обучаемите да усвояват знания за познаване на основните 
строителни материали и определяне състава на строителните разтвори, за основните 
шлосерски операции и заваръчни работи, както и за използване на нови съвременни методи, 
намиращи приложение в изпълнението на слънчевите топлинни инсталациите. Да  придобият 
умения за ефективно и целесъобразно използване на техническа документация в пряката 
трудова дейност. 
 
2. Подцели   на обучението  по модула 
Подцел 1: Придобиване на  технически познания  за характеристиката на основните 
строителни материали и строителни разтвори на база различни свързващи вещества и 
добавъчни материали, както и определяне състава им. 
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Подцел 2: Придобиване на знания за основните шлосерски операции и заваръчни работи, 
използване на нови съвременни методи, намиращи приложение в изпълнението на 
слънчевите отоплителни инсталации и да придобият умения за ефективно и целесъобразно 
използване на техническа документация в пряката трудова дейност. 
 
3.  Описание на учебното съдържание  по модула 

Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцели. За всяка подцел е определен броят на часовете и темите.   

За посочените подцели на обучение преподавателят разпределя учебните часове за 
нови знания, упражнения и оценяване. 

4. Учебно съдържание по подцели  1,2  

Предвидени часове – 40
 

№ ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. 
1.1  
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Подцел 1: 
Строителни материали и изделия 
Основни физикомеханични свойства на строителните 
материали и значението им.  
Свързващи вещества в строителството: 
глина, вар, цимент, гипс, смеси от тях. Добив, същност, 
особености и свойства, механизми на втвърдяване. 
Приложение  и  работа  с тях,  транспортирането  им да  
работните  места, съхранение на закрито и открито. 
Инструменти, машини и съоръжения за обработка на 
свързващи вещества. 

1 0 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 

Строителни разтвори на база различни свързващи 
вещества и добавъчни материали 
Видове, състав, свойства, марки, пропорции, 
консистенция. 
Приготвяне -ръчно и машинно. Съхранение. Хоризонтален 
и вертикален транспорт до работните места. Машини, 
съоръжения и работа с тях. Бетон -състав, класификация, 
рецепти, материали. Приготвяне и дозировка - ръчно и 
машинно.  
Стоманобетон. Конструктивни елементи от стоманобетон 
– фундаменти, стени, колони, греди, пояси и плочи. 

1 2 

1.5 
 
 

Метални и неметални и неметални изделия – 
водопроводни и канализационни тръби и фасонни части. 
Материали, видове начин на свързвани и приложение. 

1 0 
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1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Битуми и катрани 
Битуми и катрани. Изпитване за твърдост (пенетрация - 
дълбочина на проникване), омекване (температура на 
омекване по метода на "пръстен съчма") и разтегливост 
(дуктилитет). Якост на натиск на асфалтобетона. Якост на 
натиск на асфалтобетона Полимерни строителни 
материали 
Пластмасови дренажни тръби и изделия. Полимерни и 
акрилни бои, използвани в транспортното строителство. 
Индивидуална практическа задача 1 

1 0 

2.1 

Подцел 2: 
Студено оборудване на металите. Лични предпазни 
средства. Оказване на І-ва помощ при трудова злополука. 
Оказване на първа помощ при удар от електрически ток. 
Основни начини, средства и уреди за гасене на пожар. 
Обзавеждане работното място на шлосера. Лични 
предпазни средства. Организация  на работното място. 
Правила за подреждане на инструментите, хигиена на 
работното място. 

1 1 

2.2. 
 

Измерване и разчертаване - основни понятия. Основни 
измервателни инструменти шублер, пергел, линия, 
ъгломер, микромер. Изправяне на листов, лентов и прътов 
материал. - Същност. Технология, инструменти и 
приспособление на изправянето. Огъване на лентов, 
листов и прътов материал. 

1 7 

2.3. 

Отрязване на метални заготовки. Особености при 
ръчното и механизирано рязане. Изпиляване на метални 
заготовки - пили - видове. Правила и технология на 
изпиляването на различни видове повърхнини. Обработка 
на цилиндрични отвори - свредловане, зенкероване, 
райбероване.  Технология за всяка от операциите.  
Нарязване на резби. Видове резби  и резбови съединения. 
Техника, инструменти и машини за нарязване на външна и 
вътрешна резба. 

1 7 

2.4 
 

Заваряване. Ръчно заваряване с обмазани електроди. 
Токоизточници за електродъгово заваряване. Заваръчно 
обзавеждане. Типове електроди. Технология за 
заваряване на нисковъглеродни стомани и чугун. 
Газопламъчно заваряване и рязане. Същност. Инсталация 
за ацетилено кислородно заваряване и рязане. Челно 
заваряване на стоманени тръби в долна хоризонтална и 
вертикална позиция. 

1 7 

2.5 
 

Заваряване на полипропиленови тръби. Инструктаж 
ПО и ППО. Запознаване с работното място за заваряване. 
Полифузно заваряване. Инструменти и помощни 
средства. Същност и действие при полифузното 
заваряване. 

1 3 

2.6 Заваряемост на материалите. Компенсации при 
полипропиленови тръбопроводи. Заваряване с 1 3 
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електрофитинги. Подготовка на материали. Технология на 
заваряването. 
Теоретичен тест 
Индивидуална практическа задача 2 

 ВСИЧКО: 40 учебни часа 10 30 

5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитните материали: Теоретичен тест 
      Практическа задача 1, Практическа задача 2 
 Времетраене на тестовете и на практическите задачи: по 60 минути 
 Критерии и средства за оценяване

 
Крайната  цифрова оценка по модула се получава, като средно аритметична от теоретичния 
теста и от двете индивидуални практически задачи с точност до единица, като полученият общ 
брой точки на всеки тест се трансформира в шестобалната система чрез  таблицата: 
 
Брой точки 30-34 35-44 45-54 55-60 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн.добър (5) Отличен (6) 

 

МОДУЛ 4 "ОСНОВИ НА  МЕХАНИКАТА" 
 

1. Цел на обучението: 
Придобиване знания и умения за товарите, на които са подложени покривните конструкции. 
 
2. Подцели   на обучението  по модула 

№ Критерии за оценяване по подцел  1, 2 Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 

1. 

Правилно дефинира характеристиката на основните 
строителни материали и строителни разтвори на база 
различни свързващи вещества и добавъчни 
материали. Познава основните шлосерски операции и 
заваръчни работи, намиращи приложение в 
изпълнението на инсталациите.   

Теоретичен 
тест 60 

2. Правилно определя състава на  строителните разтвори 
на база различни свързващи вещества 

Индивидуална 
практическа 

задача 1 
- 

3. Правилно изпълнява   основните шлосерски операции 
и заваръчни работи 

Индивидуална 
практическа 

задача 2 
- 



Проект: № BG051РО001-7.0.01-0106 - С0001/02.04.2012г. ”Чиста енергия за 
един устойчив свят” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1” финансиран от 
Европейски социален фонд 2007–2013 чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 

                    Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия 
             „Проф. арх. Стефан Стефанов” -  гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов” 15 А 

тел./факс: 096/303 260  e-mail: pgsag_m@abv.bg 
 

 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 12 

Подцел 1: Придобиване на знания за основните понятия от механиката –видове якости на 
материалите, товари, деформации. 
 
3.  Описание на учебното съдържание  по модула 

Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцел.  

За посочените тематични учебни единици преподавателят разпределя учебните часове 
за нови знания, упражнения и оценяване. 

4. Учебно съдържание 
 

Предвидени часове – 12 

 
№ 
 

 
ТЕМА 

 

 
ТЕОРИЯ 

 

 
ПРАКТИКА 

 

 
 

1.1. 

Подцел   1  
Въведение. Предмет на механиката. Аксиоми на 
механиката. 
Съпротивление на материалите. Якост, напрежение, 
допустимо напрежение. Деформации. Закон на Хук. 

1 0 

1.2 Решаване на задачи - упражнение 0 2 

1.3 Основни понятия за якост на опън, натиск, огъване, 
срязване, сложни якости. 1 0 

1.4 Решаване на задачи - упражнение 0 4 

1.5 
Видове товари, на които са подложени елементи от 
покривната конструкция. 
 

1 0 

1.6 
Решаване на задачи – упражнение 
Теоретичен тест  
Индивидуална практическа задача  

0 3 

ВСИЧКО: 12 учебни часа 
 

3 9 
 

5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитните материали: Теоретичен тест и индивидуална 

практическа задача  
 Времетраене на теста и на практическата задача: по 60 минути 
 Критерии и средства за оценяване на придобитите знания и умения 

 

№ Критерии за оценяване по подцел   1 Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 

1. 
Подцел  1 
Правилно дефинира видовете якости и 
елементите подложени на тях. 

Теоретичен тест  60 
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2. Правилно определя натоварванията върху 
покривните конструкции. 

Индивидуална 
практическа 

задача 
 

 
Крайната  цифрова оценка по модула се получава, като средно аритметична от теоретичния 
тест и от практическата задача с точност до единица, като полученият общ брой точки на всеки 
тест се трансформира в шестобалната система чрез  таблицата: 
 

МОДУЛ 5 "ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА" 
 
1. Цел на обучението: 
Придобиване на знания за основните понятия, процесите, протичащи в постояннотокова и 
променливотокова електрическа верига с  включени съпротивление, капацитет и индуктивност 
и връзката между магнитно и електрическо поле с цел придобиване умения за ефективно и 
целесъобразно използване в пряката трудова дейност. 
 
2. Подцели   на обучението  по модула 
Подцел 1: Придобиване на умения за анализиране на процесите в променливотокова  
електрическа верига и за изчисляване на  основни величини в променливотокова електрическа 
верига. 
 
3.  Описание на учебното съдържание  по модула 

Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцел.  

За посочените тематични учебни единици преподавателят разпределя учебните часове 
за нови знания, упражнения и оценяване. 

 
4. Учебно съдържание 
Предвидени часове – 40 

 
№ 
 

 
ТЕМА 

 

 
ТЕОРИЯ 

 

 
ПРАКТИКА 

 
 1. 

 
Електростатика 
Въведение. Система измерителни единици SI.  

1 
 

0 
 

2. Електрически заряд.Електрическо поле, електрически 
потенциал и напрежение. 1 0 

3. 

Електрическа индукция и електрически капацитет. 
Кондензатор, капацитет на кондензатор. Общ капацитет на 
електрическа верига. Последователно, паралелно и смесено 
свързване на кондензатори. 
 

1 0 

Брой точки 30-34 35-44 45-54 55-60 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6) 
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4. Изчисляване на напрежение, количество електричество и общ 
капацитет на електрическа верига. 0 5 

5. 

Измерване на електрически величини - Организация на 
работното място при спазване изискванията за безопасна 
работа. Измервателни уреди. Видове грешки. Монтажни 
инструменти. Подготовка на елементите и монтаж. Измерване 
на съпротивление чрез омметър, амперметър и волтметър. 

0 5 

6. 
 

Анализиране на процесите в постояннотокови  
електрически вериги 
Електрическа верига. Закони. 
Електрически ток. Електрическа верига. Електрическо 
съпротивление и проводимост. Резистори. Закон на Ом за 
част и за цяла електрическа верига. Енергиен баланс на 
електрическата верига,  режими на работа на електрическата 
верига. Последователно, паралелно и смесено свързване на 
резистори. Закони на Кирхоф. Работа и мощност на постоянен 
ток. Съгласуване на токоизточника и товара. Закон на Джаул-
Ленц (нагряване на проводниците). 
 

1 
 

0 
 

7. 

Източници на електрически ток и напрежение. 
Галванични елементи. Акумулатори.Свързване на галванични 
елементи и акумулатори. Генератор на ток и напрежение. 
Приложение. 

1 0 

8. 
Електромагнитна индукция. 
Магнитно поле. Основни параметри. Индуктиране на ЕДН в 
проводник. Самоиндукция и взаимна  магнитна индукция. 

1 0 

9. 
Анализиране на процесите в електрическа верига с постоянно 
захранващо напрежение. Изчисляване на основни величини в 
постояннотокова електрическа верига. 
 

0 3 

10. Измерване на основни величини и параметри. 0 3 

11. 

Анализиране на процесите в еднофазна 
променливотокова електрическа верига 
Еднофазни променливотокови вериги. 
Характеристики и параметри на синусоидалните величини. 
Начини на представяне. Активно, капацитивно и индуктивно 
съпротивление, импеданс.  
 

1 0 

12. 
Активна и реактивна енергия и мощност. Резонанс в 
електрическата верига, косинус-фактор на веригата. 1 0 

13. Организация на работното място при спазване изискванията 
за безопасна работа. Работа с осцилоскоп. 0 2 

14. Измерване променлив ток и напрежение с амперметър,  
волтметър и осцилоскоп. 0 2 

15. Анализиране на процесите в еднофазна променливотокова  
електрическа верига. 0 2 

16. Изчисляване на основни величини в променливотокова 
електрическа верига 0 2 
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17. Измерване на основни величини и параметри в 
променливотокова електрическа верига. 0 3 

18. 

Трансформатори. 
Устройство и принцип на работа на трансформатора. Токов и 
напрежителен трансформатор. Режими на работа. 
Приложение. 

1 0 

19. 

Трифазни променливотокови вериги. 
Трифазен променлив ток, трипроводни и четирипроводни 
вериги. Свързване тип „звезда” и „триъгълник”. Фазово и 
линейно напрежение. 
Теоретичен тест  
Практически тест 1 

1 

 
 
 
3 

 
 

ВСИЧКО: 40 учебни часа 10 30 

5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитния материал: Теоретичен тест  
 Времетраене на теста: 60 минути 
 Критерии и средства за оценяване на придобитите знания и умения по модула: 

 

№ Критерии за оценяване Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 

1. 

Правилно дефинира зависимостите между величините, 
да разбира и разграничава понятията да определят  
начина на свързване на кондензатори; да анализират  
процесите в постоянно-токова електрическа верига; да 
познават и  анализират процесите в еднофазна 
променливотокова  електрическа верига. 

Теоретичен 
тест  

 
60 

 
Крайната  цифрова оценка по модула се получава от теоретичния тест с точност до единица, 
като полученият общ брой точки на теста се трансформира в шестобалната система чрез  
таблицата: 
 

Брой точки 30-34 35-44 45-54 55-60 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6) 

 
 
 
МОДУЛ 6: "ТЕХНОЛОГИЯ НА МОНТАЖ НА СОЛАРНИ  СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ" 
 

1. Цел на обучението: 
Обучението по модула цели придобиване на знания за основните понятия, процесите, 
протичащи при предпроектиране, проектиране и изграждане на соларна топлинна инсталация. 
Основната схема на функциониране, връзка с  вторичната хидравлична верига за топлата 
вода, и за факторите, влияещи на качеството и. 
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2. Подцели   на обучението  по модула 
Подцел 1: Придобиване на знания за слънчевото излъчване, както и за физическите  условия 
при използване на слънчевата топлинна енергия. Предпроектиране на съоръженията, 
основната схема за функциониране  на соларна топлинна инсталация.  

Подцел 2: Придобиване на знания за елементите на соларния термичен колектор и 
придобиване на умения за неговото монтиране. Първична верига, размери на колекторната 
повърхност и други елементи на инсталацията. 

Подцел 3: Придобиване на знания за вторичната верига. Топлопреносителна течност в 
хидравлична верига на соларните отоплителни системи за топла вода, и за факторите, 
влияещи на качеството и. 

Подцел 4: Придобиване на знания и умения за инсталация на елементите на соларните 
инсталации, пускане в действие, поддръжка и ремонт на съоръженията.  

Подцел 5: Придобиване на знания за други битови приложения на соларната термична 
енергия, подово отопление  и нагреватели за плувни басейни. 
Подцел 6: Придобиване на знания за икономически анализ и екологични аспекти на 
разглежданата система за използване на слънчева енергия. 
 
3.  Описание на учебното съдържание  по модула 

Учебното съдържание е подбрано и структурирано съобразно формулираните основна 
цел и подцели.  

За посочените тематични учебни единици преподавателят разпределя учебните часове 
за нови знания, упражнения и оценяване. 

 
4. Учебно съдържание по подцели   1, 2, 3, 4, 5 и 6 
Предвидени часове – 160 

 
№ 

 

 
ТЕМА 

 

 
ТЕОРИЯ 

 

 
ПРАКТИКА 

 
 

1 
1.1 

Подцел 1 : 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И СЛЪНЧЕВО ИЗЛЪЧВАНЕ. 
Въведение. 
 

1 
 

0 
 

1.2. 
1.2.1 

Обща информация за слънчевото излъчване 
Слънчево излъчване - общи понятия. Елементи на 
слънчевото излъчване.   
 

1 0 

1.2.2 Слънчева константа. Земни движения и сезони. 
 

1 0 

1.2.3 Разстоянието Земя-Слънце и неговото влияние. Определение 
на времето. 1 0 

1.2.4 
Географски координати. Слънчеви координати. Слънчеви 
диаграми. 
Карти и база данни на слънчевото излъчване. 

2 2 

1.3 
1.3.1 

 

Предпроектиране на съоръжението. 
Въведение. 1 0 
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1.4 
 
 

Основна схема и функциониране  на соларна топлинна 
инсталация. 
Въведение. Функциониране на соларна топлинна инсталация. 
 

1 0 

1.5 
 

Връзка между колектори и разделително разтояние. 
Елементи на инсталациите. 

1 
 

0 
 

1.6 Типове соларни инсталации. 2 0 

1.6.1 Соларна термична инсталация с принудителна циркулация и 
затворена верига. 0 3 

1.6.2 Соларна термична инсталация с принудителна циркулация и 
отворена верига. 0 4 

1.6.3 Соларна термична инсталация с принудителна циркулация и 
затворена верига (с външен топлообменник с плочи). 0 4 

1.6.4 

Обобщение и изводи за точен избор на соларна термична 
инсталация в зависимост от съответните характеристики на 
сградата. 
Индивидуална практическа задача 1 

0 8 

2. 
2.1. 

Подцел 2: 
СОЛАРЕН ТЕРМИЧЕН КОЛЕКТОР. 
Въведение. 
 

1 0 

2.2. 
2.2.1 

Елементи на колектора. 
Прозрачно покритие. 1 0 

2.2.2 Абсорбер. 1 0 
2.2.3 Изолация. 1 

 
0 

2.2.4 Рамка. 1 0 
2.2.5 Вакуумно – тръбни колектори. 1 0 

2.2.6 Колектори от полипропилен. Производители. Точен избор на 
елементи за монтаж на системата. 1 0 

2.3 Функционални криви 1 0 

2.4 
2.4.1 

Монтаж на колектори. 
Ориентация и наклон на колектора. Загуби, дължащи се на 
ориентация, наклон и засенчвания. 

1 0 

2.4.2 
Изчисляване допустимите граници на наклон в съответствие с 
максималните загуби (например, в общия случай, със загуби 
заради сенки от 0%). 
 

0 2 

2.4.3 Оценка на загуби, дължащи се на засенчване. 0 2 

2.4.4 
Вятър и подпорни структури в зависимост от материалите на 
изпълнение. 
 

1 2 

2.5 
2.5.1 

Първична верига.  
Размери на колекторната повърхност. 1 0 

2.6 
2.6.1 

Размери на други елементи на инсталацията. 
Описание и размери на резервоара и на цирнулаторната 
помпа. 

1 0 

2.6.2 Описание и размери на разширителния съд и на 
топлообменника. 1 0 
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2.6.3 Вградени елементи. Регулаторна система. 
Практическа задача 2 1 4 

 
3. 

3.1. 
3.1.1. 

Подцел 3: 
ВТОРИЧНА ВЕРИГА. 
ТОПЛОПРЕНОСИТЕЛНА ТЕЧНОСТ. 
Видове топлопреносителна течност. Избор на 
топлопреносителна течност. 

1 0 

3.1.2. Упражнение за избор на топлопреносната течност. 0 8 
3.2. 

3.2.1. 
Хидравлична верига. 
Тръбопроводна мрежа. 1 0 

3.3. 
3.3.1. 

Приложения към топлопроводнта мрежа. 
Изчисляване на диаметъра на тръбопровода. Изчисляване 
на загубите на заряд. Капилярна заварка. 

1 0 

3.3.2. Практически задачи. Изчисляване на загубите на заряд от 
тръбите. 0 8 

3.4.1. Избор на циркулаторна помпа. Избор и изчисляване на 
изолациите. 1 0 

3.4.2. Практически задачи. Оразмеряване на циркулационна 
помпа. 0 8 

3.4.3. Практически задачи. Оразмеряване на изолацията.  0 6 

3.5. 
3.5.1. 

Защитни системи. 
Защитни системи за прегряване.  1 0 

3.5.2. Защитни системи  за замръзване. 1 0 

3.5.3. Системи за предотвратяване на варовикови отлагания. 
Индивидуална практическа задача 3 2 2 

 
4. 

4.1. 
4.1.1. 

Подцел 4: 
ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СЛЪНЧЕВАТА 
ИНСТАЛАЦИЯ. 
ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕСА ЗА ИНСТАЛАЦИЯ. 
Въведение. Съображения. Техники на безопасност. 

0 2 

4.2. 
4.2.1. 

Инсталация на елементите. 
Монтаж на конструкцията. Инсталация, монтирана над 
покрива. Основни покривни материали, методи на 
хидроизолация и уплътняване. 

0 6 

4.2.2. Инсталация, монтирана в покрива. Основни покривни 
материали, методи на хидроизолация и уплътняване. 0 8 

4.2.3. 
Инсталация, монтирана на равна тераса или плосък покрив. 
Основни покривни материали, методи на хидроизолация и 
уплътняване. 

0 8 

4.2.4. Свързване и инсталация на колектори. 0 8 

4.2.5. 
Инсталация на хидравличната верига и резервоара. Рязяне 
на медни тръби. Свързване чрез заваряване – меко и твърдо 
запояване. Закрепване. 

0 8 
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4.2.6. 
Термична изолация на тръбите. Инсталация на 
топлообменника. Инсталация на системата за регулиране и 
контрол. 

0 5 

4.3. 

Пускане в действие. Поддръжка и ремонт на 
съоръженията. Техника и безопасност на труда при 
използване на необходимите инструменти и оборудване. 
Прилагане на стандартите на безопасност. Противопожарна 
защита. 
Индивидуална практическа задача 4 

0 3 

5. 
5.1. 

5.1.2 

Подцел 5: 
ДРУГИ БИТОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СОЛАРНАТА 
ТЕРМИЧНА ЕНЕРГИЯ. 
Охлаждане чрез компресия и чрез абсорбиране. 

1 0 

5.1.3. Предварително оразмеряване на охлаждане чрез компресия 
и на охлаждане чрез абсорбиране. Примери за приложение. 1 0 

5.2. 
5.2.1. 

Подово отопление. 
Характеристики на подово отопление. Основни критерии за 
оразмеряване. 

1 2 

5.3. 
Отопление на басейни. 
Основни критерии за оразмеряване. 
Индивидуална практическа задача 5. 
 

0 3 

6. 
6.1. 

6.1.1. 
 

Подцел 6: 
ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 
РАЗГЛЕЖДАНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. 
Пазарно производство на разглежданите съоръжения. 
Сравняване на показателите „разходи – доходност”. 

2 0 

6.2. 
Екологични аспекти на разглежданата система за 
използване на слънчева енергия. 
Теоретичен тест  
 

2 4 

 
 

ВСИЧКО: 160 учебни часа 40 120 

5. Оценяване на придобитите знания и умения: 
 Формат на изпитния материал: Теоретичен тест и Индивидуални практически 

задача №1,2,3,4,5 
 Времетраене на теста и на практическите задачи: по 60 минути 
 Критерии и средства за оценяване по подцели 1, 2,3,4,5,6 

-  критерии и средства за оценяване на придобитите знания по модула 

№ 
 

Критерии за оценяване на придобитите знания  
по модула 

 

Средства за 
оценяване 

Максимален 
брой точки 
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1. 

Придобити знания за: 
- физическите  условия за използване на слънчевата 

топлинна енергия; 
- основните схеми за функциониране  на соларна 

топлинна инсталация; 
-  елементите на термичен колектор; 
- първична верига, размерите на колекторната 

повърхност и други елементи на инсталацията; 
- вторичната хидравлична  верига; 
- монтаж на елементите на соларните инсталации, 

пускането им  в действие, поддръжка и ремонт на 
съоръженията.други; 

- охлаждане чрез компресия и чрез абсорбиране; 
-  подово отопление  и нагреватели за плувни басейни; 
- икономическите  и екологични аспекти за използване 

на слънчева енергия. 

Теоретичен 
тест 60 

-  критерии и средства за оценяване на придобитите умения  по модула 
 

№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 1 Средство за 
оценяване 

1. 

Познава соларна топлинна инсталация, връзката между колектори 
и разделително разтояние, елементите на инсталациите и 
типовете соларни топлинни инсталации. Обобщава и прави изводи 
за точен избор на соларна термична инсталация в зависимост от 
съответните характеристики на сградата. 

Индивидуална 
практическа   

задача 1 

 

№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 2 Средство за 
оценяване 

1. 

Познава елементите на соларния термичен колектор, описва 
монтажа на колекторите и определя загубите дължащи се на 
ориентация, наклон и засенчвания. Правилно да изчислява 
допустимите граници на наклон в съответствие с максималните 
загуби (например, в общия случай, със загуби заради сенки от 0%), 
и правилно да оценява на загуби, дължащи се на засенчване 
Правилно дефинира елементите на първична верига, размерите на 
колекторната повърхност и други елементи на инсталацията. 
Правилно определя размерите на колекторната повърхност и 
другите елементи на инсталацията. 

Индивидуална 
практическа    

задача 2 

 

№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 3 Средство за 
оценяване 

1. 

Правилно дефинира вторична верига, видове топлопреносителна 
течност и прави избор на топлопреносителна течност, правилно 
описва тръбопроводна мрежа, изчислява диаметъра на 
тръбопровода и изчислява загубите на заряд, познава защитните 
системи, оразмерява циркулационна помпа и изолацията. 

Индивидуална 
практическа 

задача 3 
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№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 4 Средства за 
оценяване 

1. 
Правилно изпълнява монтаж на иинсталация, монтирана над, в  
покрива и при плосък покрив, свързва и изпълнява инсталация на 
колектори, хидравличната верига и резервоар, реже медни тръби, 
свързва чрез заваряване – меко и твърдо запояване и закрепване. 

Индивидуална 
практическа 

задача 4 
 

№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 5 Средства за 
оценяване 

1. 
Познава други битови приложения на соларната термична енергия 
– охлаждане чрез компресия и абсорбиране, подово отопление и 
отопление на басейни и основните критерии на оразмеряване. 

Индивидуална 
практическа 

задача 5 
 
 

№ Критерии за оценяване на придобитите умения  по подцел 6 Средство за 
оценяване 

1. 
Прави икономически анализ и оценка на екологичните аспекти на 
разглежданата система за използване на слънчева енергия. 
Сравнява показателите „разходи – доходност”. 

Индивидуална 
практическа 

задача 6 
 
Крайната  цифрова оценка по модула се получава, като средно аритметична от теоретичния 
тест и от индивидуалните практически задачи с точност до единица, като полученият общ 
брой точки на теста се трансформира в шестобалната система чрез  таблицата: 
 

 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ:  
ИНЖ. КРАСИМИРА КАМЕНОВА 
МЕТОДИК НА ПРОЕКТА 
 

Брой точки 50-65 65,1-82 82,1-92 92,1-100 

Оценка Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличен (6) 


