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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА  

КОД: 523030 - ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 4  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА - 4  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,  

КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ИНСТРУМЕНТИ,ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА,  

КОМПЮТРИ, ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР, ТЕСТВАЩА АПАРАТУРА 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5230301 Промишлена електроника – трета степен на професионална квалификация. 

 

5230302 Микропроцесорна техника – трета степен на професионална квалификация. 

 

5230303 Електронно уредостроене – трета степен на професионална квалификация. 

 

Специалностите съчетават в себе си знания, умения и компетенции за упражняване на една 

съвременна професия, в област, която се развива с бързи темпове. Професията обхваща широк 

кръг от дейности с технически устройства, тяхното поддържане и експлоатация в рамките на 

различни по вид електронни системи. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

• Основни дейности – В зависимост от трудовата позиция техникът на електронна техника 

осъществява входящ контрол на елементи и детайли за влагане в производството; монтира и 

демонтира електронни елементи за обемен и SMD (повърхностен) монтаж; измерва и 

контролира параметрите на възли и детайли; извършва стандартни механични операции; 

подготвя и обслужва автоматизирани линии за SMD монтаж; осъществява качествен контрол 

на готови възли и изделия визуално и с помощта технологично оборудване; разчита и 

изпълнява изискванията на технологичната и конструкторската документация; попълва 

технологични карти; инсталира електронни системи и изделия при клиента; инструктира 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Техник 

на електронна техника“ http://www.mon.bg/ – ДОС за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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клиентите за правилната експлоатация на електронните устройства; извършва диагностика на 

дефектирали изделия и взема решения за техния ремонт.   

 

 

� Отговорности и задължения – Техникът на електронна техника поема отговорности за 

качеството при изработване на електронни изделия, определяне на параметри и 

характеристики на електронни елементи. Отговаря за поддържане на микропроцесорна 

техника, за спазването на технологичната последователност при извършване на различни 

видове операции и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.  

 

� Възможно работно време – Техникът на електронна техника работи при условия, отговарящи 

на изискванията на Кодекса на труда. В областта на производството на електронни изделия 

често се прилага дву- и трисменен режим на работа. Като самонаето лице техникът на 

електронна техника работи при гъвкаво работно време без ограничения в 

продължителността. 

 

� Възможни контакти – С ръководители, с членовете на екипа и с клиенти. 

 

� Полезна информация – Работата е с широк обхват на дейности и отговорности в зависимост от 

комуникационния сектор, в който работи.  

www.bait.bg/– Българска асоциация информационни технологии /БАИТ/ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Техникът на електронна техника работи в предприятията за 

производство на електронни изделия, в звената за поддръжка на електронно оборудване на 

всички видове предприятия, в сервизни фирми по поддръжка на електронна техника, търговски 

фирми за продажба на електронни изделия. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на 

бързо развиващите се техника и технологии в електрониката. Изисква се острота на зрението, 

съсредоточеност и прецизност в работата.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – с поялници и поялни станции с горещ въздух; 

специализирани ремонтни станции; вакуум помпи; стандартна измервателна техника – 

волтметри, амперметри, мултицети, осцилоскопи и др.; компютърна техника, периферни 

устройства и интерфейси; нестандартно тестово оборудване; кримпващи клещи и автомати, 

занитващи устройства за механично и топлозанитване, електрически и пневматични отвертки; 

оборудване за ESD (елестростатична) защита – ESD облекло, системи за контролиран по ESD 

достъп, ESD оборудване; конструкторска и технологична документация, сервизни технически 

описания и електрически схеми.  
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Електронна техника”.  

 

� Организации/институции, в които може да се реализира човек – Техникът на електронна 

техника може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества с предмет 

на дейност „Електронни системи”.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

� Техник, конструиране и технология на електронни елементи 

� Техник, електровакуумна техника 

� Техник, промишлена електроника 

� Техник, самолетоводещи съоръжения 

� Техник, ядрена електроника 

� Техник, автоматизация 

� Техник, електронна техника 

� Техник, микропроцесорна техника 

� Електромонтьор, електронна апаратура 

� Електрончик 

� Изготвител, корабна електроника 

� Монтьор, електронни прототипи 

� Монтьор, електронна метеорологична апаратура 

� Монтьор, електронни инструменти 

� Монтьор, електронни радари 

� Монтьор, електронни сигнални апаратури 

� Монтьор, електронно производствено оборудване 

� Монтьор, микроелектроника 

� Механик, канцеларски машини 

� Механик, търговски машини и апаратура 

� Механик, електрончик 

� Механик поддържащ електронна апаратура 

� Монтажник, медицинска електронна техника, както и други длъжности, допълнени при 

актуализиране на НКПД. 

 

• Възможности за кариерно развитие - Лицата, придобили трета степен на професионална 

квалификация по професията „Техник на електронна техника“, могат да продължат 

обучението си по друга професия от професионално направление „Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника“. 

 

• Полезни връзки:  

www.iict.bas.bg/–Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН  
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Отговорност, работоспособност, психична устойчивост, 

бърза и точна преценка и реакция, технически усет, самоконтрол, логическо мислене, и 

комбинативност и др.  

 

• Необходими знания и умения – Необходими са  знания и умения за работа с електронни 

изделия, определяне на параметри и характеристики на електронни елементи, електрически 

вериги и сигнали. Следва да знае и ползва специална терминология от сферата на електронната 

техника – Промишлена електроника, Микропроцесорна техника, Електронно уредостроене.  

 

• Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно 

равнище за ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години, 

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно 

образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при 

продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална 

квалификация е придобита втора степен на професионална квалификация по професия от 

област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с 

медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е 

противопоказна.  

 

• Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.  

 

• Учебни предмети, които се изучават – Цифрова схемотехника, Преобразувателна техника, 

Приложен софтуер, Електрически и електронни измервания, Микропроцесорна техника и др.  

 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 
 


