Europass приложение към
сертификат(*)

България

1. Наименование на сертификата (bg)
Електротехник
(1)

На езика на оригинала

2. Превод на наименованието на сертификата (1)

(1)

Допълнителна информация, ако е приложимо. Това не е официален превод.

3. Умения и компетенции
Притежателят на този документ може:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да планира работата и да преценява необходимото количество материал според
предоставените чертежи;
Да интерпретира диаграмни схеми и таблици;
Да използва електрическо лабораторно оборудване;
Да инсталира и тества кабелни системи за разпределение на осветление и електричество;
Да инсталира и тества превключвателни и разпределителни табла;
Да установява и отстранява недостатъци в кабелни системи;
Да установява и отстранява недостатъци в електрическото оборудване;
Да инсталира, тества и поддържа осветителни прибори и контролери;
Да инсталира, тества и поддържа електрически отоплителни уреди и контролери;
Да инсталира, тества и поддържа приспособления с двигателна сила;
Да съставя съответната документация.

4. Видове длъжности, които притежателят на този документ може да заема (1)
•
•
•
•

Електротехник
Техник по поддръжката
Техник по инсталиране на комуникационни системи за данни
Техник по инсталиране на алармени системи
(1)

(*)

Ако е приложимо

Забележка

Този документ има за цел да даде допълнителна информация относно въпросния сертификат и не е официален документ. Форматът
на това приложение се базира на следните текстове: Резолюция на Съвета на Европа 93/C 49/01 от 3 декември, 1992, относно
прозрачност на квалификациите, Резолюция на Съвета на Европа 96/C 224/04 от 15 юли 1996, относно прозрачност на
сертификатите за професионално обучение и Препоръка 2001/613/EC на Европейския парламент и Съвета на Европа от 10 юли 2001,
относно мобилността в рамките на Общността на студенти, обучаващи се, доброволци, учители и обучаващи.
Повече информация на: http://europass.cedefop.europa.eu
© Европейските общности 2002

5. Данни за сертификата
Наименование и статут на организацията, издаваща
сертификата
Национален център за професионално обучение в
системата на Българска търговско-промишлена палата
Ул. „Парчевич” №42
София 1058
България
Тел.: (+359) 2 987 26 31
Факс: (+359) 2 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg
URL: http://www.bcci.bg

Наименование и статут на организацията на
национално/регионално ниво, която
лицензира/разрешава издаване на сертификат

Национална агенция за професионално
образование и обучение
Бул. „Цариградско шосе” №125, бл. 5, ет. 5
София 1113
България
Тел:. (+359) 2 875 02 23, (+359) 2 72 21 84
Факс: (+359) 2 973 33 58
E-mail: napoo@navet.government.bg
URL: http://www.navet.government.bg

Ниво на сертификата (национално или международно)

Оценъчна скала/ Изисквания за придобиване на
квалификация

ISCED 3

Завършил с добър:
• Практически: Преминаване на всички
основни умения във всички фази,
включително и оценка на работното
място;
• Теория: 50%
Международни споразумения

Възможност за продължаване на образованието/
обучението на следващо ниво

Спогодба за взаимно признаване на придобити
дипломи и квалификационни документи между
България и Германия.

Достъп до ниво ISCED 4

Спогодба за сравними стандарти с
Handwerkskammers in Koln and Kassel and BIBB
Правно основание за издаване на сертификат

Закон за народната просвета 1995
Закон за професионално образование и обучение 2000

6. Официално признати начини за придобиване на сертификат
Описание на придобитото
професионално образование и
обучение
•

училище/център за обучение

Процент от общата образователна
програма
(%)
50%

•

обучение на работното място

50%

Общ период на образование/ обучение за придобиване на сертификат

Продължителност
(часове/седмици/месеци/години)

30 седмици

30 седмици

2 години

Изисквания за прием
За ниво ISCED 3 е необходимо кандидатът да има завършено основно образование и придобита степен на
квалификация, съответстваща на ниво ISCED 2
Допълнителна информация
Допълнителна информация (включително описание на националната образователна система) на интернет адрес:
http://www.minedu.government.bg – образователни институции (училища, колежи, университети)
http://www.navet.government.bg – лицензирани обучителни центрове

