
Код Наименование

А1 Икономически сектор 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

А2 Длъжност 74132001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи

А3

Алтернативни 

наименования на 

длъжността

А4 Описание на длъжността

B11 Област на компетентност

B1

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B12 Описание

B13.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

B13.2 Ниво на владеене (до)
7 - Високо 

специализирано
Интегриране, с цел принос към професионалната практика и напътствие на останалите

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

74132001 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ИЗГРАЖДАНЕ/ПОДДЪРЖАНЕ/РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И 

МРЕЖИ,

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ DIGCOMP 2.1

Унифицираният профил е разработен по проект: BG05M9OP001-1.128-0001 "Партньорство в дигитална среда", финансиран от Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие с Приложение 2.1 Образец на документ за описание на унифициран 

профил на дигиталните умения/компетентности по ключови длъжности/професии от ИЗИСКВАНИЯ към изготвянето на унифицирани профили на дигиталните умения 

по ключови длъжности и/или професии по НКПД 2011 и по нива и области на компетентност, съгласно Европейската рамка за дигитални умения DigComp 2.1

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание

Организира, съхранява и извлича данни, информация и съдържание в дигитална среда. Организира ги и ги 

обработва в структурирана среда.

Ел.монтьор по поддържане и ремонт на ел. проводи високо напрежение

Текущо поддържане и ремонт на всички съоръжения и устройства в ел. подстанции по силовата част, монтаж и 

демонтаж на съоръжения по механична и първична част.

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности
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B14.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

B14.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B15.1 Знания

B15.2 Умения

B15.3 Поведения

B16 Примери за използване

C11 Област на компетентност

C1

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C12 Описание

C13
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C14.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

C14.2 Ниво на владеене (до)
7 - Високо 

специализирано
Интегриране, с цел принос към професионалната практика и напътствие на останалите

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

Изпълняване на оперативните и експлоатационни инструкции, регламентиращи експлоатацията и ремонта на 

въздушните и кабелни линии ВН.

1 Грамотност, свързана с информация и данни

Управление на данни на основни и спомагателни съоръжения

DC13 Управление на данни, информация и дигитално съдържание

На високо специализирано ниво на владеене може да:

• създава решения на сложни, ограничено дефинирани проблеми, които са свързани с управление на данни, 

информация и съдържание за тяхната организация, съхранение и извличане в структурирана дигитална среда;

• интегрира знанията си, с цел да допринесе за професионалната практика и знания и да напътства останалите при 

управлението на данни, информация и съдържание в структурирана дигитална среда.

Познава детайлно данните за конструктивните особености на въздушните и кабелни линии ВН и на съоръженията в 

трафопостовете.

Разпознава данните в схемата и териториалното разположение на въздушните и кабелни линии ВН в района.

Освен да напътства останалите, може да: отговори на нуждите от информация; използва търсения за сдобиване с

данни, информация и съдържание в дигитална среда; покаже как да се получи достъп до тези данни, информация и 

съдържание и да се навигира между тях; предложи лични стратегии за търсене.

Освен да напътства останалите, може да:

• борави с информация, данни и съдържание за по-лесното им организиране, съхранение и извличане;

• извършва тяхната организация и обработка в структурирана среда.

Извършва обходи, огледи, върхови ревизии, профилактика и текущо поддържане на ел. проводни линии ВН.

Текущо поддържане и ремонт на въздушни и кабелни ел. проводи високо напрежение.

C. Специфични дигитални умения/компетентности
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C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C16.1 Знания

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

C21 Област на компетентност

C2

Наименование на 

дигитално 

умение/компетентност в 

свободен текст

C22 Описание

C23
Сходно дигитално 

умение от DigComp 2.1.

C24.1 Ниво на владеене (от) 5 - Напреднало Напътствие на останалите

C24.2 Ниво на владеене (до)
7 - Високо 

специализирано
Интегриране, с цел принос към професионалната практика и напътствие на останалите

C25.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C25.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

C26.1 Знания

Освен да напътства останалите, може да:

• покаже различни начини за избягване на рисковете за здравето и заплахите за физическото и психическото 

благосъстояние при използване на дигитални технологии;

• прилага различни начини за защита на себе си и другите от опасности в дигиталната среда;

• показва различни дигитални технологии за социално благополучие и включване.

Познава данните да схемата и териториалното разположение на въздушните и кабелни линии ВН в района.

Извършва обходи, огледи, върхови ревизии, профилактика и текущо поддържане на ел. проводни линии ВН.

4 Безопасност

Управление на защитните средства и работните инструменти

Контролира състоянието на защитните средства и работните инструменти и нанася резултатите в дневник

DC43 Защита на здравето и благосъстоянието

Познава Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи.(ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Познава и разчита данните, свързани с конструктивните особености на въздушните и кабелни линии ВН и на 

съоръженията в трафопостовете.

Знае изискванията за безопасност и здраве при 

Изпълняване на оперативните и експлоатационни инструкции, регламентиращи експлоатацията и ремонта на 

въздушните и кабелни линии ВН; извършва допълнително оперативна работа в трафопостове Ср.Н.

На високо специализирано ниво на владеене може да: създава решения на сложни, ограничено дефинирани 

проблеми, които са свързани със сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание. 

интегрира знанията си, с цел да допринесе за професионалната практика и знания и да напътства останалите при 

сърфирането, търсенето и филтрирането на данни, информация и дигитално съдържание.

На високо специализирано ниво на владеене може да:

създава решения на сложни, ограничено дефинирани проблеми, които са свързани с избягване на рисковете за 

здравето и заплахите за физическото и психическото благосъстояние при използване на дигитални технологии, за 

защита на себе си и другите от опасности в дигиталната среда, както и с използването на дигитални технологии за 

социално благополучие и включване;

• интегрира знанията си, с цел да допринесе за професионалната практика и знания и да напътства останалите при 

защита на здравето.
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C26.2 Умения

C26.3 Поведения

C27 Примери за използване

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Да спазва изискванията на нормативните актове относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, 

включително и вътрешните.

Извършване на ревизия, профилактика и ремонт на съоръженията Ср.Н (силови трансформатори, прекъсвачи, 

разединители, шинна система, заземителен контур) в трафопостовете по договора.
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