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У Ч ЕБ Е Н П Л А Н 

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“ 

(съгласно чл. 10 от ЗПОО) 

 

Професионално 

направление:   

Транспортни услуги 

 

Код: 840 

 

Професия:   Спедитор-логистик 

 

Код: 840110 

  

Специалност: Спедиция, транспортна и 

складова логистика 

Код: 8401101 

 

Степен на професионална 

квалификация: 

Трета 

 

ІІІ 

Ниво по НКР 4  

 

Срок на обучение:   
 

До 1,5 години 

Общ хорариум от часове:  960 

 

брой часове по теория 420 

 

брой часове по практика 540 

 

Форма на обучение:  Дневна  

 

Организационна форма:   Квалификационен курс 

 

Минимално входящо 

образователно равнище 

завършено средно образование или придобито право за 

явяване на държавни зрелостни изпити 

   

І. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ 

Настоящият учебен план и учебните програми по отделните модули от него са разработени: 

 на основание чл. 13г и чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО; 

 в съответствие с: чл. 27, ал. 2,4,5 и 6; чл. 28, чл. 28а, ал.1, 2 и ал. 3, т. 2; чл. 28б, ал. 1,2 

и ал. 3, т.2; чл. 28в, ал. 1,2 и ал.3, т.2; чл. 29 т.3 от ЗПОО.   

 в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване 

квалификация по професията „спедитор-логистик“, приет с Учебен план Заповед № 

РД-1021/29.07.2016 г. на МОН. 

 в съответствие с с рамкови програми Б и действащи рамкови програми Е (чл.10, ал. 3, 

т.2 и т.6, чл. 12, т. 2, буква „б“ от ЗПОО.   
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ІІ. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Учебната програма е предназначена за професията спедитор-логистик, специалност Спедиция, 

транспортна и складова логистика от професионално направление Транспортни услуги от 

Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за 

професионалното образование и обучение.                

След завършване на професионалното обучение по професията и специалността, 

обучаваният трябва да има професионалните знания, умения и компетенции да:  

 прилага специфичната правна уредба на транспорта, спедицията и спедиционния договор 

– законодателство и практика; 

 познава организацията на дейността на спедиторската компания и видовете спедиторски 

услуги; 

 предлага и договаря транспортни и логистични услуги, използвайки спецификите на 

маркетинга и продажбите в спедицията; 

 прилага оперативните и финансови процедури, в т.ч. калкулиране на себестойност и цена 

на услугата, фактуриране на извършените услуги, инкасиране на вземанията, поддържане 

на оперативна отчетност за финансовите резултати; 

 организира спедиция и превоз на вътрешни и международни товари (групажни, 

комплектни и частични товари, опасни и специални товари) с автомобилен, железопътен, 

въздушен, морски и речен транспорт;  

 организира мултимодален, интермодален и комбиниран транспорт на товари, вкл. 

превози на транспортни единици (контейнери, сменяеми надстройки, полуремаркета); 

 изготвя цени и оферти, и сключва договори за вътрешни и международни превози;  

 попълва спедиторските и транспортни документи; 

 организира изпълнението на сключените договори, контролира изпълнението на 

поръчката и местонахождението на товара, решава възникнали рекламации; 

 организира и управлява складовите процеси по приемане, заскладяване, набиране на 

поръчки, рекламации, експедиция на товари и стоки, както и услуги с добавена стойност 

като работи с информационни системи за управление на склада; 

 извършва митническо представителство и организира поставянето на стоки под 

митнически режим като прилага Митническия кодекс на Съюза и националното 

митническо и данъчно законодателство. 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 Професионалното обучение с придобиване на ІІІ степен на ПК завършва с полагане на 

държавен изпит за придобиване на ПК по теория и практика на професията 

 Организацията и провеждането на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от 

15.04.2003 за системата за оценяване съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗПОО. 

 Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална 

квалификация номенклатурен № 3-54, съгласно т. 20 от приложение № 4 към чл. 31 на 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г.  

ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИ 

Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална 

квалификация. За всеки модул са разработени учебни програми. В таблицата са посочени 

изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика. 

 



ЦПО към УЧЕБЕН  ЦЕНТЪР – НСБС ЕООД 
Лицензия НАПОО   № 2016121344      

 

Учебен план за професия Спедитор-логистик 
Учебен център – НСБС ЕООД                                               
София 1111, бул. "Шипченски проход" № 43, вх. Б, ет 1 
тел./факс: (02) 971 48 22, 971 50 25 www.nsbs.bg; e-mail:office@nsbs.bg         
 

 

 

 

 

3 

№ по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛИТЕ 

Учебни часове 

Общо  
Теори

я  
ППрактика  

А. Задължителна професионална подготовка 900 420 480 

А.1. Обща професионална подготовка    60 60  

1. Трудово-правни норми  8 8 - 

2. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на 

околната среда 
8 8 - 

3. Комуникация и чужд език 24 24 - 

4. Информационни и комуникационни технологии 12 12 - 

5. Инициативност и предприемачество 8 8 - 

А.2.  Отраслова професионална подготовка 40 40  

6. Организация на превозите с автомобилен транспорт 10 10  

7. Организация на превозите с железопътен транспорт 10 10  

8. Организация на превозите с морски и речен транспорт 10 10  

9. Организация на превозите с въздушен транспорт 10 10  

А.3. Специфична професионална подготовка 320 320  

     10. Организация на спедиторската дейност 25 25  

     11. Автомобилна спедиция 40 40  

12. Железопътна спедиция 40 40  

     13. Въздушна спедиция 40 40  

     14. Морска и речна спедиция 55 55  

     15. Мултимодален транспорт 40 40  

     16. Складова логистика 40 40  

     17. Митническо представителство 40 40  

А.4.  Практическо обучение       (всичко А4) 480   

18. Учебна практика по А2 44 - 44 

18.1 Организация на превозите със сухопътен транспорт 22 - 22 

18.2 Организация на превозите с морски и речен транспорт 12 - 12 

18.3 Организация на превозите с въздушен транспорт 10 - 11 

19. Учебна практика по А3 436  436 

19.1 Спедиция със сухопътен (автомобилен и жп) транспорт 90 - 90 

19.2 Въздушна спедиция 86 - 86 

19.3 Морска и речна спедиция 90 - 90 

19.4 Мултимодален и контейнерен транспорт 90 - 90 

19.5 Складова логистика и митнически складове 80 - 80 

Б.  Избираема професионална подготовка 60 - -60 

1. Спедиционна дейност по видове транспорт 60   

2. Складова логистика   60   

 Общ брой часове: А + Б 960 420 540 

 


