
Код Наименование

А1 Икономически сектор 4931 Пътнически градски и крайградски транспорт

А2 Длъжност 72223011 Шлосер

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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B13.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

Кратко описание

B. Основни дигитални умения/компетентности

Извършва/отговаря за:

- шлосерска обработка;

- разчертава чертежи на детайли и отливки със сложна конфигурация;

- пробива отвори на трудно достъпни места, както и в отговорни възли, детайли и конструкции

- монтиране и демонтиране на меховете на съчленени автобуси;

- монтира врати и прозорци и други.

А. Длъжност/Професия

1 Грамотност, свързана с информация и данни

DC11 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание

Формулира нуждите от информация, търси данни, информация и съдържание в дигитална среда, достъпва ги и 

навигира между тях. Създава и актуализира лични стратегии за търсене.

Моделчик метални отливки

УНИФИЦИРАН ПРОФИЛ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

ЗА КЛЮЧОВА ДЛЪЖНОСТ:

72223011 ШЛОСЕР,

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
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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

B21 Област на компетентност

B2

Наименование и код на 

дигитално 

умение/компетентност, 

съгл. DigComp 2.1

B22 Описание

B23.1 Ниво на владеене (от) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

B23.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

B24.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:

• разпознава прости дигитални технологии, подходящи за споделяне на данни, информация и дигитално 

съдържание;

• идентифицира прости практики за цитиране и позоваване.

Споделя данни, информация и дигитално съдържание чрез подходящи дигитални технологии. Действа като 

посредник, запознат е с практиките за цитиране и позоваване.

2 Комуникация и сътрудничество

На основно ниво и самостоятелно, с подходящо напътствие, когато е необходимо, може да:

• идентифицира своите собствени нужди от информация;

• открива данни, информация и съдържание чрез просто търсене в дигитална среда;

• се ориентира как да получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да навигира между тях;

• идентифицира прости лични стратегии за търсене.

Правилно изработва чертежи на специфични детайли за съответните превзни средства, при спазване на зададени 

инструкции и време

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• илюстрира нуждите от информация;

• организира търсенето на данни, информация и съдържание в дигитална среда;

• опише как да се получи достъп до тези данни, информация и съдържание и да се навигира между тях;

• организира лични стратегии за търсене.

Познава основните източници на специалиазирана информация за нуждите на основната му дейност

При изработката на метална отливка със сложна конфигурация, търси информация, примери и инструкции в 

интернет и/или специализирани сайтове.

При изработката на метална отливка със сложна конфигурация, търсене на информация, примери и инструкции в 

интернет и/или специализирани сайтове.

DC22 Споделяне чрез дигитални технологии
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B24.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

B25.1 Знания

B25.2 Умения

B25.3 Поведения

B26 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) 2- Основно Самостоятелно и с напътствие, когато е необходимо

C14.2 Ниво на владеене (до) 4 -Средно Независимо и в съответствие със собствените нужди

C15.1
Описанието на ниво на 

владеене (от)

C15.2
Описанието на ниво на 

владеене (до)

На самостоятелно, с пододящо напътствие, когато е необходимо, може да: 

- избере прости дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси

Настройване на контролер на машина

C. Специфични дигитални умения/компетентности

Използва дигитални технологии за споделеня и обмен на професионална информация с колеги и висшестоящи

Търси допълнителна информация и/или инструкции за възможно най-точното  изпълнение на задача

Дава отчет за изпълнението на поставена работна задача

Своевременно споделя информация с колеги и ръководство чрез дигетални приложения

Познава основните дигитални технологии, чрез които може да споделя и обменя професионална информация с 

колеги и висшестоящи;

Познава дигетални приложения за обмен на информация;

Познава начини за споделяне на информация.

Споделяне на данни и информация

Съгласуване на задача

Споделяне на документи

Независимо, в съответствие със собствените си нужди и решавайки ясно дефинирани и нерутинни проблеми, може 

да:

• борави с подходящи дигитални технологии за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание;

• обясни как да се посредничи за споделяне на информация и съдържание чрез дигитални технологии;

• илюстрира практики за цитиране и позоваване.

На основно ниво и самостоятелно, с пододящо напътствие, когато е необходимо, може да: 

- избере прости дигитални инструменти и технологии за съвместни процеси

2 Комуникация и сътрудничество

Настройване на контролер на машина

DC24 Сътрудничество чрез дигитални технологии 
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C16.1 Знания

C16.2 Умения

C16.3 Поведения

C17 Примери за използване

Познава начини за настройване на контролер на машина

Познава начини за анализ на данни от контролер на машина

Познава готови решения при промяна в параметрите на контролер на машина

Познава начини за прилагане на инструменти за взаимни препратки с цел идентифициране на продукти

1. Съобщаване на висшестоящите за изпълнена работна задача; 

2. Приемане на нова работна задача и уточняване на изискванията за нейното изпълнение; 

3. Въз основа на издирена в специализиран сайт информация, предлагане на ново окструктивно решение за 

техонологичен детайл или отливка.

настройване на контролер на машина

Работи с различни дигитални устройства и системи;

Търси необходимата за работата му техническа информация

Прилага инструменти за взаимни препратки с цел идентифициране на продукти

Настройва контролер на машина

Записва електронно производствените данни за контрол на качеството

Съветва дистанционно относно неизправности на машини

Използва специализирани електронни каталози и източници 

Попълва заявки за инструменти и спомагателни материали

Съобразно спецификата на конкретна работна зача, избира най-подходящото технологично устройсво за 

комуникация и взаимодействие с колеги и висшестоящи. 

Самостоятелно и прецизно настройва контролери на машина с цел постигане на прецизност в изготвения продукт, 

като спазва определената за това процедура
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