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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Монтажник на ВиК
мрежи” – специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, обучаваният трябва да:
Да знае:


Личните предпазни средства, прилагането на основните правила за
безопасна работа



на строителната плащадка и работната място и как да не замърсяват с
работата си



околната среда;



Собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от
повишаване на



квалификацията си;



Как да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за
извършената работа;



Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на



труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;



Основните правила за работа с компютър и програмни продукти;



Източниците на риск в процеса на работа;



Основните строителни материали според предназначението им;



Правилата за транспорт и съхранение;



Технологичната последователност за изпълнение на строителните работи;



Организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;



Измерване на дължина и маса и изчисляване на площ и обем – ръчно и с
калкулатор;



технологичните изисквания за извършване на ремонт на водопроводните и
канализационните инсталации и съоръженията към тях;



Реда и изискванията за подготовката на обектите за ремонт;



Нормативните изисквания за безопасност на труда;



Да работи с различните инструменти за извършване на водопроводни и



канализационни ремонти.

Да може да:


Разчита чертежи, схеми, скици, планове;



Използва правилно лични предпазни средства;



Извършва безопасна работа с материали, инструменти и машини;



Извършва подготвителни работи за ремонт на вътрешни водопроводни
инсталации;



Изпълнява ремонтни работи на вътрешни водопроводни инсталации;



Ремонтира и подменя канализационни тръби, почиства шахти;



Ремонтира и подменя кранове, фасонни части и санитарна арматура, мивки и



казанчета;



Почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените
места;



Изготвя отчетни карти за извършените ремонтни работи и вложените
материали.



Познава начините на безопасна работа с инструменти, машини и материали
в ежедневната трудова дейност;



Познава правилно регулиране при природно бедствие, аварии и пожар;



Да разчита архитектурните планове и детайли;



Да спазва изискванията по безопасна работа и ПАБ;



Да избира правилно ръчните инструменти за конкретен вид работа при
професията;



Да познава и съхранява правилно строителните материали;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията:



лицата да са навършили 16 години;
здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско
свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се
обучава, не му е противопоказна.

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:


завършен клас от средното образование или завършено основно образование.
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ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:


да се реализират на пазара на труда;



Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията
"Монтажник на В и К мрежи", специалност "Вътрешни В и К мрежи" могат да
постъпват на работа в строителни организации, изпълняващи В и К инсталации
в сгради, ремонт на В и К мрежи, поддръжка на В и К мрежи в големи
промишлени предприятия и административни служби, експлоатация и
поддръжка на помпени и пречиствателни станции;да заемат длъжности, които
съответстват на професията им



Придобилият втора степен на професионална квалификация по дадена
специалност от професията "Монтажник на В и К мрежи" може да се обучава по
другата, като обучението му по общата задължителна професионално
подготовка -единна за всички професионални направления, отрасловата
задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от
професионално направление "Строителство и геодезия", както и част от
специфичната за професията професионална подготовка, се зачита.



Придобилият втора степен на професионална квалификация по професия
"Монтажник на В и К мрежи може да продължи обучението по професията
"Строителен техник", специалност "Водно строителство", за придобиване на
трета степен на професионална квалификация, като професионалното му
обучение се зачита.
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