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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ПРОЕКТАНТ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 

КОД: 523100 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,  

КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ,  

ИНСТАЛАЦИОНЕН И ДИАГНОСТИЧЕН СОФТУЕР, ИНТЕРНЕТ,  

ПРИНТЕР И СКЕНЕР, ИНСТРУМЕНТИ, ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА,  

КОМПЮТРИ,  ТЕСТВАЩА АПАРАТУРА И ДР. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5231001 Компютърни мрежи – четвърта степен на квалификация. Професията „Проектант 

компютърни мрежи“ е нова и търсена професия, за която се изискват знания в областта на 

електротехниката и електрониката, компютърната и комуникационната техника и технологии, 

умения за работа с различни операционни системи и специализиран софтуер за мрежови услуги и 

защита на компютърни мрежи, отлично познаване на протоколите за комуникация и пренос на 

данни, умения за работа в екип, комуникативност, организаторски умения и др. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

�  Основни дейности – Проектантът на компютърни мрежи проектира логическата и физическата 

структура на компютърни мрежи с различен мащаб и предназначение, определя 

необходимите количествени и качествени параметри на мрежовото и компютърното 

оборудване, характеристиките на преносната среда, като се ръководи от предварително 

зададени изисквания и ограничения за предназначението, обхвата на мрежата, броя на 

потребителите, обема и вида на предаваните данни. Проектантът определя необходимите 

дейности при изграждането на компютърната мрежа. 

 

� Отговорности и задължения – Проектантът на компютърни мрежи поема отговорност за 

организацията и контрола при инсталиране и настройване на различни сървърни и клиентски 

операционни системи, както и на необходимия приложен и системен софтуер. Той следи за 

правилното прилагане на лицензионните споразумения за софтуерните продукти. Избира и 

прилага необходимите софтуер и технологии в зависимост от поставените задачи. Отговаря за 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Проектант компютърни мрежи“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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спазването на технологичната последователност за извършване на различни видове операции. 

Той спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.  

 

� Възможно работно време – Нормирано работно време. 

 

� Възможни контакти – Контактува се 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/ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В областта на компютърните мрежи и системи.  

 

� 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 област „Компютърни мрежи и системи”. 

Практикуването на професията е свързано с непрекъснато надграждане на квалификацията и 

прилагането на  последните новости в областта на информационните системи.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Компютърна конфигурация, инсталационен и 

диагностичен софтуер, интернет, принтер и скенер. В процеса на работа проектантът използва 

програми за изготвяне на проектна документация и технически спецификации, електронни 

таблици за сравнение на параметри и за определяне на себестойността на проектите, както и 

програми за изготвяне на чертежи и управление на проекти. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Във фирми и предприятия от сектор „Комуникационни системи”.  

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Проектантът на компютърни 

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

на дейност „Компютърни мрежи“.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

Проектантът на компютърни мрежи може да заема длъжности от единични групи:  
• Техници на компютърни мрежи и системи 
•  Уеб техници  
от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). 

 

� Възможности за кариерно развитие – Проектантът на компютърни мрежи може да продължи 

професионалното си образование и обучение в системата на висшето образование, където 

могат да бъдат признати определен брой кредити, придобити в отрасловата и специфична 
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професионална подготовка. 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 

може да продължи обучението по специалности с ОКС „бакалавър“ и „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 в областта на електротехниката и електрониката, 

компютърната и комуникационната техника и технологии, умения за работа с различни 

операционни системи и специализиран софтуер за мрежови услуги и защита на компютърни 

мрежи.  

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

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

получават Свидетелство за професионална квалификация.  

 

• Къде може да се усвои – В професионални колежи след завършено средно образование.  

 

• Учебни предмети предмети, които се изучават – Периферни устройства, Комуникационни 

технологии, Запомнящи устройства, Компютърни мрежи, Приложни програмни продукти, 

Асемблиране на РС и др.  

 

•  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 


