
Професионално направление “ Електротехника и енергетика “ 

Професия  “Електротехник” 

Специалност “Електрообзавеждане на производството” 



Професия  “Електротехник” 

 

Специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 

 



Завършилите 12 клас придобиват квалификация по професията 

електротехник III-та квалификационна степен и могат да работят във 

всички фирми с дейности, свързани с производството и поддръжката на 

електрически инсталации и съоръжения. 

 

Завършилите придобиват:  
  Диплома за средно образование 

  Свидетелство за професионална квалификация 

 

Специалността "Електрически машини и апарати" дава на учениците 

необходимите знания в областта на видовете, устройството и действието 

на електрическите машини, трансформатори и апарати.  

Професионална реализация 



Специализирани  компютърни 

зали и софтуеър 



Професионални компетенции 

извършва дейности по
разработване на проекти
свързани с
електрообзавеждането

изработва поддържа и
ремонтира електрически
инсталации в жилищни
обществени и производствени
сгради

използва контролно
измервателна апаратура и
подходящи методи за контрол
и измерване на електрически
величини



  
извършва специализирана диагностика на 
електрообзавеждането; 

 

организира и извършва ремонт, изпитване и въвеждане в 
експлоатация на електрообзавеждането; 

 

осъществява дейности по присъединяване към 
захранващата електрическа мрежа; 

Професионални компетенции 

 



Професионални компетенции 

 извършва 
превключвания с оглед 
сигурността при работа 
на 
електрообзавеждането; 

 осигурява ефективна 
експлоатация по 
електрообзавеждането 
при минимален разход 
от енергия; 

 комуникативност и 
работа в екип;  

 



Квалификация 

Завършилите успешно пълния курс на  

обучение получават: 

трета степен на професионална 
квалификация; 

 втора степен на професионална 
квалификация (пожелание); 

 сертификати от участие в различни 
проекти, в това число и по проекта 
“Ученически и студентски практики”; 



Реализация: 

 в електроразпределителните 
дружества на позиции като 
електротехник, енергетик, 
диспечер, електромонтьор и 
като ръководител на екип по 
поддръжка, ремонт и 
експлоатация на 
електросъоръжения; 

  в производствени предприятия 
като енергетици или в екип по 
поддръжка и ремонт; 

 специалисти по поддръжка и 
ремонт на електрически 
инсталации в административни 
и обществени сгради, хотели, 
спортни съоръжения и т.н; 



Реализация: 

• консултанти в магазини за електроинсталационни изделия, в 
строителни хипермаркети; 

• възможност за собствена фирма за извършване на монтаж и въведение 
в експлоатация на електрически инсталации и за лабораторни 
изпитвания на електрически инсталации; 

• възможност за монтаж и ремонт на ВЕИ /възобновяеми енергийни 
източници/ 

• възможност за продължаване на образованието в технически 
университет, в целия избор от специалности в направление “ 
Електротехника и енергетика ” 


