Мотиви към проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия
„Минен техник“
Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл.
42, т. 3, подточка б от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от
експертна комисия „Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми“ към
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за
утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, подточка б от ЗПОО.
С предложеният проект на наредба се приема държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професия „Минен техник“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално
образование и обучение.
С него се определят:
 професионалните компетенции, необходими за упражняване на професията, които са
задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират
обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация
или Удостоверение за професионално обучение;
 изисквания към кандидатите за обучение;
 резултатите от учене, които са описани чрез значими за професията знания, умения и
компетентности, които обучаваният следва да е придобил след приключване на
процеса на формално, неформално обучение, или самостоятелно учене, с цел
придобиване на квалификация по професия, или по част от професия;
 изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
 изисквания към обучаващите;
 възможности за продължаване на професионалното обучение – Лицата, придобили
трета степен на професионална квалификация по професията „Минен техник“, могат
да продължат обучението си по други професии/специалности от професионално
направление „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“,
 За целите на продължаващото професионално обучение усвоените единици резултати
от ученето по общата и отрасловата и част от специфичната професионална
подготовка се признават.

 възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) - Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Минен техник“ може да заема следните длъжности от
НКПД:
 за специалността „Добивни и строителни минни технологии”:
 3117 3020 Техник, минен
 3117 3021 Техник, минен (въглища)
 3117 3022 Техник, минен (диаманти и благородни метали)
 3117 3023 Техник, минен (нефт и природен газ)
 3117 3024 Техник, минен (руди)
 3117 3025 Техник, минна геология
 3117 3029 Техник, циментация (нефтено и газово находище)
 3117 3031 Технолог, добиване на полезни изкопаеми
 за специалността „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”:
 3117 3020 Техник, минен
 3117 3030 Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
 за специалността „Минна електромеханика”:
 3117 3026 Техник, минна електромеханика


3117 3020 Техник, минен.
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