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ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА 
ОТ МЕН?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Умение за работа с различни инструменти;
• Функционална способност на ръцете 
- бързина, точност, координираност на 
движенията;
• Усет за равновесие, неподатливост на 
световъртеж.

Електромонтьорът може да работи в закрити помещения 
при нормална температура, скорост и влажност на 
въздуха и на открито при строеж на сграда, монтаж 
или ремонт на електропреносна или електроконтактна 
мрежа, осветителна или сигнална инсталация, където 
температурата, скоростта и влажността на въздуха, в 
зависимост от годишния сезон, варират в широки граници.

Електромонтьорът монтира, поддържа 
в работно състояние и ремонтира 
електрически мрежи и уредби за високо 
и ниско напрежение, промишлено 
и транспортно електрооборудване, 
електрически машини и апарати, битови 
и домакински електроуреди.

Професията електромонтьор намира реализация 
във всички отрасли и подотрасли на икономиката: 
в индустрията, енергетиката, строителството, 
селското стопанство, транспорта, в сферата на 
услугите в държавния и частния сектор.

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?
С колеги в бригадата, техническия 
ръководител, началник на смяната, 
началник на цеха, машинни монтьори, с 
клиенти, търговци и др.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

В своята дейност електромонтьорът 
използва различни инструменти: отверки, 
клещи, гаечни ключове, пили, чукове, 
длета, шпакли, чертилки, шублер, 
рулетка и др.; електроизмервателни 
уреди: aмперметри,волтметри, 
мегаомметри, ватметри, мултицети, 
уреди за тестване и настройка на 
апаратурата, уреди за диагностика, 
уреди за измерване на изолационно 
съпротивление и др. В своята работа 
електромонтьорът работи с настолни и 
преносими пробивни машини, настолна 
ръчна гилотинна ножица, шмиргели, 
машина за рязане на изолационни 

Минималното входящо образование за 
започване на обучение по професията е 
завършен седми клас. След приключване на 
обучението по професията, при завършено 
средно образование се получава свидетелство 
с присъдена втора степен на професионална 
квалификация. Ако обучаемият няма завършено 
средно образование, получава удостоверение за 
професионално обучение.

• Информатика и информационни технологии, 
• Основи на електротехниката,
• Автоматизация на производството,
• Електротехника и електроника,
• Eлектротехническо чертане,
• Икономика и организация на производството и др.

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
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тръби и проводници, канална фреза, 
механизми и приспособления за 
полагане на кабели, ръчна електрическа 
трамбовка, монтажна маса, менгеме, 
приспособление за огъване на тръби 
и др., използва проводници, реотани, 
изолационни тръби, припои, флюсове 
и др. Дейността на електромонтьора 
е в съответствие с техническата 
документация: планове, електрически 
схеми, чертежи, стандарти, правилници, 
инструкции и др. Електромонтьорът носи 
работно облекло гащеризон, ватенка 
и каска и лични предпазни средства” 
диелектрични ръкавици, обувки, и др.


