
Код: 582, професионално направление: Строителство,
професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
специалност: 5820501 Вътрешни ВиК мрежи, с придобиване на втора степен
на професионална квалификация
Описание на професията
Обучението за професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“
със специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ дава на обучаваните необходимите знания,
практически умения и компетентности за следните основни видове дейности:

- разчитане на различни архитектурни планове и детайли, подготовка на основата
за изпълнение на монтажни работи;

- монтаж на сградна водопроводна мрежа, поддръжка, ремонт и отстраняване на
дефекти по водоснабдителната система;

- измерване, пресмятане и приемане на водопроводна мрежа;
- ремонт и подмяна на канализационни тръби, кранове, фасонни части и

санитарна арматура;
Възможности за професионална реализация:
Завършилите обучението могат да работят във фирми, извършващи  подготвителни
работи за ремонт на вътрешни водопроводни инсталации, водопроводчици (вътрешно
снабдяване и канализация), монтьори на водопроводни тръби, работници по ВиК
поддръжка на сгради и др.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията
"Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" може да продължи
обучението си по професията "Строителен техник", специалност "Водно строителство",
за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по
общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална
подготовка се зачита.
Един от нашите учители  по теория е инженер, завършил специалност Водоснабдяване
и канализация в УАСГ – София



Код: 522, професионално направление: Електротехника и енергетика
Професия: 522020 Електромонтьор
Специалност:5220210 Електрически инсталации
Описание на професията
Професия Електротехник на „Eлектрически инсталации“ дава на обучаемите
необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането,
монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове електрически инсталации.
Обучението по тази професия се осъществява на модулен принцип, което дава
възможност за пълно обвързване на теоретични знания с практични умения.
При упражняването на професията се извършват следните дейности:
Монтаж на различни видове електрически инсталации в сгради;
Монтаж на осветителни тела;
Монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и
акумулаторни батерии;
Монтаж и свързване на електрически табла;
Полагане на кабелни и въздушни мрежи;
Присъединяване на електрически инсталации към електроразпределителна мрежа НН;
Експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически
машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии. Диагностика и
контрол;
Работа с техническа и нормативна документация.
Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:
Фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации;
Фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия;
Фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването;
Собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации


