
Обучението по специалността „Сухо строителство“, цели да подготви
висококвалифицирани специалисти. То се осъществява в съответствие с действащото в
страната законодателство и е съобразено с държавните образователни изисквания на
МОН. Придобилите професионална квалификация по специалността, успешно се
реализират в стоителството, а пред тях се откриват възможности за реализация както в
страната, така и в чужбина.

Завършилите тази специалност ще получат фундаментални знания за системите за
сухо строителство, изграждането на вътрешни и външни стени, предстенни обшивки,
повдигнати подове и окачени тавани. Друга цел е учениците да развият практически
способности и умения за планиране на необходимите материали, инструменти,
инвентарни средства и пособия, да придобият знания за работа с техническа
документация и фирмени каталози

Сухото строителство е метод, при който се използват гипсокартонени, гипсофазерни
или циментофазерни плоскости, монтирани на метална или дървена конструкция за
изграждане на преградни стени, окачени тавани, повдигнати подове, предстенни и
фасадни обшивки. По този начин всички мокри процеси, характерни за
конвенционалното строителство, са сведени до минимум. Сухото строителство съчетава
бърз монтаж в система, олекотява конструкцията на сградата и притежава отлични
параметри в направления – пожароустойчивост, топлоизолация, звукоизолация и
възможности за акустични и дизайнерски решения. Към това може да добавим
прецизност на изпълнение, чистота на работа, липса на мокри процеси, увеличаване на
използваемите жилищни площи, бърз и лесен демонтаж при промяна на
конфигурацията на помещенията. Металните конструкции, позволяват сравнително
бърз монтаж и демонтаж, имат добра земетръсоустойчивост и ниска цена за поддръжка.
Тези фактори акумулират в себе си възможностите за тяхното широко приложение.

Специфичните знания и умения по специалността се формират в часовете по
Строителни материали, Сградостроителство, Технология на строителството,
Технология на специалността, Чужд език по професията, Здравословни и безопасни
условия на труд и др.

След успешно завършен 12. клас и положени държавни зрелостни изпити учениците
получават диплома за средно образование. Имат право да се явят на държавни изпити
по теория и практика за втора степен на професионална квалификация за специалност
“Сухо строителство”. Подготовката на бъдещите специалисти се осъществява от опитни
преподаватели в съвременна учебна и работна среда.

Професията дава възможност за развитие на самостоятелен бизнес и гарантира
работа в държавни и частни фирми в България и в страните от Европейския съюз.
Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени
специалисти!


