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Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен  

Специалност: „Шивач“ 

 

Професионално направление: Производствени технологии - текстил, 

облекло, обувки и кожи 

Професия: Шивач 

Специалност: Шивачество 

Степен на професионална 

квалификация 
първа 

Срок на обучение: до 6 месеца  

Общ брой часове: 300  (130 теория и 170 практика) 

Входящо минимално 

образователно равнище: 

Завършен начален етап на основното 

образование или успешно завършен курс за 

ограмотяване, организиран от училища в 

системата на предучилищното и училищното 

образование по реда на Закона за насърчаване 

на заетостта или на Закона за предучилищното 

и училищното образование, или валидирани 

компетентности за начален етап на основно 

образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

Форма на обучение: Дневна, съгласно утвърдена учебна програма 

Изходно ниво Държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация – по теория и 

практика на професията 

Диплома Свидетелство за професионална квалификация 

Минимален брой курсисти  

Цена за един участник  

 

Основни компетентности след приключване на обучението: 

• Разбира собствената си роля в производството и осъзнава необходимостта от 

повишаване на квалификацията 

• Осъществява професионална комуникация на високо ниво и с различни средства 
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• Познава правата и задълженията си като участник в трудовия  процес 

• Разпознава и използва текстилни и помощни материали, материали за украса, конци, 

копчета и др.; 

•Работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията за 

техника за безопасност 

•Извършва ръчни операции:пришиване на копчета,подшиване на подгъви, оплитане и 

прорязване на илици и др.; 

• Изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания; 

• Изработва изделия с битово предназначение:покривки, пердета, постелъчно бельо и 

др.; 

• Прави репарации на облекло; 

• Подлепва детайли в съответствие с технологичните изисквания; 

• Извършва гладачни операции, в съответствие с технологичните изисквания; 

 

 

 

 


