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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР  НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА  

КОД: 523040 - ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

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 

 

5230401 Промишлена електроника – втора степен на професионална квалификация. 

 

5230402 Микропроцесорна техника – втора степен на професионална квалификация.  

 

5230403 Електронно уредостроене – втора 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 експлоатацията в рамките на 

различни по вид електронни системи.  
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Монтьорът на електронна техника изработва електронни изделия, 

определя параметри и характеристики на електронни елементи, електрически вериги и 

сигнали. В своята работа той използва изпитвателни стендове, мултицети, тестери, 

осцилоскопи и др. средства за диагностика. В зависимост от специалността, по която се е 

обучавал, монтьорът на електронна техника може да извършва ремонт на дефектирали 

устройства и възли в електронни изделия, експлоатация и контрол на действащи електронни 

устройства. Към неговите задължения се включват и документиране на текуща информация за 

функциониране на електронни устройства. Осъществява монтаж и демонтаж на компоненти и 

функционални възли на микропроцесорна техника, ремонт на системи за събиране и 

обработка на информация чрез микропроцесори, експлоатация и контрол на електронни 

уреди. В своята работа монтьорът на електронна техника използва специализиран софтуер за 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Монтьор на електронна техника“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на 

професионална квалификация по професии. 
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изработване на техническа документация, софтуер за електронен анализ на електронни 

устройства. Работи със специализирана измервателна техника, компютри и приложен софтуер. 

Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и опазва околната среда. 

 

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

изработване на електронни изделия, определяне на параметри и характеристики на 

електронни елементи, поддържане на микропроцесорна техника, спазване на технологичната 

последователност за извършване на различни видове операции, спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд.  

 

� Възможно работно време – Нормативно регламентирано работно време. 

 

� Възможни контакти – Контактува се с техника, ръководител на екипа, с ръководители, с 

членовете на екипа и с клиенти. 

 

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

сектора, в който работи.  

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

nacid@nacid-bg.net – НАЦИД 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В областта на комуникационните системи – профилактика и 

експлоатация. 

 

� 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.   

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Специализирана измервателна техника, компютри и 

приложен софтуер, контролно-измервателна и тестваща апаратура, техническа документация 

(стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.). 

 

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 – Монтьорът на електронна 

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

на дейност „Електронни системи“. 
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� Длъжности, които могат да се заемат:  

• 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 поддържащ електронна апаратура 
• Монтажник, медицинска електронна техника и др. 

 

� Възможности за кариерно развитие – Монтьорът на електронна техника може да продължи 

професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително 

усвоените компетенции. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, 

имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от 

обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование, 

придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си 

по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в 

системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки 

 www.iict.bas.bg/ – Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

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

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

комбинативност и др.  

 

• Необходими знания и умения –  Знания и умения за работа с електронни изделия, определяне 

на параметри и характеристики на електронни елементи, електрически вериги и сигнали и др. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, 

получават Свидетелство за професионална квалификация.  

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

• 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 


