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СПРАВКА  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „ЕЛЕКТРОТЕХНИК“ 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  инж. Йорданка 

Господинова, 

преподавател в 

Професионална 

гимназия по битова 

техника, гр. Пловдив 

1. Да се премахне ЕРУ 9 Основи на хидравликата и пневматиката, 

понеже учебното съдържание към ЕРУ 9 не е включено в учебните 

планове и програми за специалностите от тази професия/няма такъв 

учебен предмет и съответната учебна програма 

Неприети При своята 

професионална 

реализация 

специалистът 

„Електротехник“ е в 

състояние да се 

реализира не само в 

строго специфична 

ситуация, изискваща 

конкретна професия, а 

в ситуация за 

реализация от всички 

професии от 

професионалното 

направление 522 

„Електротехника и 

енергетика“. Затова 

ЕРУ 9 „Основи на 

хидравликата и 

пневматиката“ дава 

необходимото 

минимално ниво на 

компетентности за 

цялата професия 
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2. Да се премахне ЕРУ 31 Шлосерски и заваръчни операции 

Учениците от специалност „Електрически инсталации“ имат предмет 

„Учебна практика – заваряване“ в 11 клас 2 часа в седмицата през 1-ви 

срок. Това е предмет, който им дава допълващи умения към 

специалността, но не са основополагащи за конкретната специалност. 

Така поставени към специфичната подготовка за специалността, всеки 

който има познания и умения като заварчик и има доказателства за 

това, може да предяви (и с право) искания за валидиране на тези 

познания и би трябвало да му се издаде документ за валидиране на 

тези умения като електротехник по част от професията : 

ЕРУ 31 Шлосерски и заваръчни операции  

Това е в противоречие с Наредба № 13 от 26 май 2021 г. за 

придобиване на квалификация по професията "Заварчик", обн. ДВ. бр. 

48 от 8 юни 2021 г., и тя не е от професионално направление 522 

Електротехника и енергетика, а е от професионално направление 521 

"Машиностроене, металообработване и металургия". Получилите 

квалификация „Заварчик“ получават първа степен на професионална 

квалификация с Ниво по НКР 2 и Ниво по ЕКР: 2, а тези, които „ще се 

валидират по част от професия Електротехник – Шлосерски и 

заваръчни операции“, ще бъдат трета степен на професионална 

квалификация с Ниво по НКР: 4 и Ниво по ЕКР: 4. 

Неприети ЕРУ „Шлосерски и 

заваръчни операции“ е 

изключително важно за 

обучението в 

специалност 

„Електрически 

инсталации“, тъй като в 

трудовите дейности на 

придобилите 

квалификация се 

включват дейности по 

монтаж на ел. 

инсталации. ЕРУ не 

отговарят на учебни 

предмети в училищното 

образование, а отговарят 

на самостоятелни 

дейности. Няма 

противоречие с ДОС за 

придобиване на 

квалификация по 

професията „Заварчик“ – 

аналогични резултати от 

учене могат да се 

включват в различни 

ДОС, отразяващи 

спецификата на 

професията, а на 

документа за придобита 

професионална 

квалификация се записва 

съответната професия и 

специалност. 

2. Конфедерация на 

работодателите и 

индустриалците в 

България 

1. В т.2 Описание на професията изречението „Работното време на 

електротехника….“ да отпадне 

Наредбата и стандартът касаят придобиване, изисквания, 

валидиране, описание…., а не прилагането на професията в условията 

на трудово правоотношение, където се прилага КТ и други 

подзаконови нормативни документи 

Приети  
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2.„В някои от работните места…“ да отпадне и на негово място да се запише 

„трябва да познава изискванията и да прилага нормативната уредба за 

здравословни и безопасни условия на труд в областта на електротехниката и 

електрообзавеждането“ 

Наредбата и стандартът касаят придобиване, изисквания, валидиране, 

описание…., а не прилагането на професията в условията на трудово 

правоотношение, където се прилага КТ и други подзаконови нормативни 

документи 

Приети  

3. Началото на изречението „За да може да изпълнява необходимите 

трудови дейности“ да отпадне и изречението да се чете: „Лицето, 

придобило трета степен на професионална квалификация по професията 

„Електротехник“, трябва да притежава“ 

Наредбата и стандарта касаят придобиване, изисквания, 

валидиране, описание…., а не прилагането на професията в 

условията на трудово правоотношение, където се прилага КТ и 

други подзаконови нормативни документи 

Приети  

 


