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Проектът 
 

Проект „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната 

квалификация на младите технически специалисти“ – TECHTRAIN се изпълнява в 

рамките на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, сектор "Професионално 

образование и обучение".  

Настоящата проектна инициатива предвижда изпращане на група от 70 ученика от 3 

ПГ на двуседмична практика в Падуа, Италия. Практиката ще се осъществи в реални 

условия, осигурени от италианския партньор и ПО– фондация Фениче в периода юни - 

август 2017г. 

Проектът включва и предварителна педагогическа, езикова и културна подготовка 

преди заминаването на крайните ползватели в Италия с обща продължителност от 12 

седмици. Това ще спомогне за по-лесното адаптиране на участниците в чужда 

културна среда, като повиши междукултурните и езикови им компетенции, от една 

страна, както и комуникативните и социалните им умения през периода на практиката, 

от друга. 

Италия е сред първите 4 държави в ЕС с най-голям дял на производството в сектор 

електротехника и електроника. Страната следва политика на изграждане на по-

интелигентна Европа чрез укрепване на електротехническата и електронна 

промишленост, интелигентни инфраструктури, градове, сгради, мобилност и в нея 

оперират водещи електротехнически и инженерни компании. Като бъдещи 

специалисти в този динамичен и бързо променящ се сектор учениците, придобиващи 

професионална квалификация в областта на електротехниката и електрониката се 

нуждаят от запознаване с европейските практики, прилагане и доразвиване на 

усвоените в професионалната училищна подготовка теоретични знания. Участието  в 

мобилността е неделима част от ПОО на младите хора, позволяваща да се създаде 

гъвкаво европейско пространство за умения и компетентности чрез обвързване на 

обучението с практиката и развиване потенциала на обучаемите чрез учене в процеса 

на работа. 

Усвоените знания и умения по време на двуседмичното обучение в Парка „Фениче“ ще 

бъдат удостоверени със сертификати Европас Мобилност. 

www.techtrain.eu 
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Дейности 

Основните дейности в рамките на настоящия проект включват двуседмична 

практическа заетост на участниците в реална работна среда под менторството на 

експерти от фирмите работодатели. За практиката са избрани фирми от 

електротехническата и електронна промишленост с нужния капацитет и опит да 

предоставят адекватно обучение на ползвателите. Подробна работна програма по дни, 

часове и теми е приложена към презентацията. 

За успешното протичане на мобилността участниците в проекта преминават 

предварителна педагогическа, езикова и културна подготовка (ПЕК) в България преди 

заминаването им за страната домакин. 

Езиковата подготовка включва двумесечен курс по италиански език – А1-А2, с 

продължителност 100 часа. Подготовката по италиански език ще приключи с писмен 

финален тест и устен изпит, след което на всеки успешно издържал ще бъде издаден 

Сертификат за владеене на италиански език – ниво А1-А2 по Общата европейска 

езикова рамка.  

Проектът предвижда и курс по технически английски език – 48 уч. ч. за придобиване 

на практически навици на общуване с използване на обща техническа терминология. 

Придобитите знания и умения ще се оценяват чрез разиграване на реални ситуации от 

професионалното ежедневие и развитие на комуникативните умения на ползвателите.  

Педагогическата подготовка /20 уч. ч./ ще включва усвояване на по-специализирани 

теоретични знания в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията 

на производството в контекста на италианския опит и практики.  

Културната подготовка /20 уч. ч./ ще запознае ползвателите с културата, нравите, 

обичаите, традициите и начина на живот на италианското общество. Това ще спомогне 

за по-лесното им интегриране в едно общество, характеризиращо се с по-голямо 

мултикултурно и мултиетническо разнообразие. Културната и педагогическа 

подготовка ще приключат с проверка и оценка на наученото чрез организиране на 

интерактивни занятия с кратки задачи и упражнения. 

Проектът приключва с официално връчване на сертификатите Европас Мобилност на 

заключителни конференции за оповестяване резултатите от проекта и ползата от 

неговата реализация за целевите региони и участниците.  
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Паркът за възобновяема енергия „Фениче“ 

Паркът „Фениче" е първият дидактически парк за възобновяеми енергийни източници, 

чиято идея е да даде тласък на устойчивото и отговорно поведение сред 

предприемачи от близките индустриални предприятия, местни публични 

администрации, образователни институции, асоциации и частни граждани в Падуа, 

Италия и региона.  

„Фениче" е един напълно новаторски и уникално 

натуралистичен проект – малък остров в рамките на 

града. Ролята на Енергийния парк е да се намали 

негативното влияние на индустриалните зони (около 1 

600 експлоатационни предприятия) върху околната 

среда в Падуа,  насърчавайки развитието и 

разпространението на технологии за възобновяема 

енергия в района, както и запазване на една от най-

големите зелени площи от деградация, придавайки й 

нов, свеж облик.  

Паркът е нов и интерактивен метод за образоване на 

младите хора, предоставяне експертни консултации на 

предприемачи и обучение на служители. Всяка година 

около 6000 ученици (между 6-25 години) посещават 

Парка „Фениче“ и научават на практика как ВЕИ 

действително работят.  

Основният образователен капацитет на Парка се 

състои от 1.8 км. дидактическа пътека, по която има 

различни инсталации, предлагащи широка гама от 

технологии за енергийна ефективност и дидактически 

интерактивни лаборатории.  

Обученията са базирани на творчество, игри за рециклиране, разработване на 

концепции по теми за енергийна ефективност и ВЕИ, дейности в сътрудничество с 

училището за езда „Gondrano & Berta“; летни училищни дейности и т.н. 
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Паркът „Фениче“ организира и курсове за 

обучение на специалисти и техници във 

фотоволтаичния сектор; семинари, посветени 

на разпространението на зелените технологии 

и спестяване на енергия; фестивали и барбекю 

събирания през почивните дни на граждани, 

семейства или доброволни сдружения. 

Паркът за възобновяема енергия „Фениче“ в Падуа, Италия е открито място, където 

хората се срещат и играят, като в същото 

време придобиват практически умения по 

един уникален натуралистичен начин. В 

основата на обученията в Парка е скаутския 

метод: да се учиш, докато играеш на 

открито. 

  

В Парка е изградена и "енергийна къща" където се организират публични срещи и 

конференции, както и семинари и курсове за обучение за служители, безработни и 

предприемачи. Има център за обучение (4 дидактични стаи) и хотелска част (25 

легла) за италиански и чуждестранни посетители. 

 

Fondazione Fenice O.n.l.u.s. • 35127 Padova • tel. +39 049.802.18.50 • fax +39 049.825.23.46 

www.fondazionefenice.it• info@fondazionefenice.it•  
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Партньори 

„Европейски център за качество” ООД е модерна консултантска 

компания, основана през 2001 година. Компанията е специализирана в 

разработването и управлението на проекти по различни програми на Европейския 

съюз, както и разработване и внедряване на международни стандарти за управление на 

качеството. Фирмата работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни и 

български партньори, между които са консултантски компании, образователни 

институции и висши училища, квалификационни центрове, неправителствени 

организации и други.  

Компанията има богат международен опит и ноу-хау в подготовката на 

проектопредложения, техническо и финансово управление на проекти по различни 

европейски и други международни програми, сред които програма Учене през целия 

живот -  секторна програма Леонардо да Винчи (Пилотни проекти, Партньорства, 

Трансфер на иновации, Разработване  на иновации, Мобилност, КД4), Грюндвиг 

партньорски проекти, програма Интелигентна Енергия за Европа, ОП 

Конкурентоспособност и Регионално развитие, програма ФАР Повишаване 

конкурентоспособността на българските предприятия и Трансгранично 

сътрудничество, програма за развитие на ООН и др. В рамките на програма Еразъм+ 

организацията координира две проектни инициативи по КА1: Образователна 

мобилност за обучаеми и учители в сферата на ПОО и КА2: Стратегическите 

партньорства в областта на ПОО, като същевременно участва в качеството си на 

пълноправен партньор в десет други проекта по КА2: Стратегическите партньорства в 

ПОО на свои партньорски организации в Европал 

Роля в проекта:  

Като координатор „Европейски център за качество” ООД отговаря за цялостното 

изпълнение на проекта - постоянен мониторинг на проектните дейности и 

постигането на заложените крайни резултати. Координаторът е отговорно лице за 

подбора на участниците, организирането на ПЕК подготовка в България, заминаването 

и престоя на ползвателите в страната домакин. Също така активно участва при 

дисеминацията на резултатите от проекта чрез международната си партньорска мрежа 

и участието в европейски валоризационни конференции и инициативи. 
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Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" – 

гр. Севлиево e модерно, авторитетно и предпочитано училище, в което се 

провежда 4 и 5 годишен курс на обучение в съответствие с Държавните 

образователни изисквания за придобиване на квалификация по следните професии: 

„Машинен техник”, „Електротехник”, „Техник на компютърни системи” и „Техник на 

електронна техника” с цел формиране на професионални компетенции на базата на 

усвояване на специфични знания и умения. 

Учебно-производствената практика е неразделна част от програмата на училището и е 

свързана с бъдещата професионална реализация на учениците на ПГМЕТ „Ген. Иван 

Бъчваров”. Осъществяват се интеграционни връзки с фирмите от града за по-

пълноценно усвояване на уменията и компетенциите по съответните 

професии/специалности. 

Професионална гимназия по електротехника и технологии  „Г.С.Раковски” 

– гр. Стара Загора е държавно училище, осъществяващо обучение на ученици 

от осми до дванадесети клас в професионални направления „Електротехника и 

енергетика” и „Електроника и автоматизация”, „Електроенергетика” и 

„Електрообзавеждане на производството”; „Автоматизация на непрекъснати 

производство“. Гимназията разполага със сграда за теоретично обучение и сграда за 

обучение по практика и лаборатория.  Обособени са кабинети по: електротехника, 

електротехническо чертане, електрообзавеждане, електрически централи, 

електрически мрежи, релейна защита, електрически машини, компютърни системи и 

технологии; лаборатории по: електрически измервания, електрически машини, 

лаборатория по автоматизация, лаборатория по електрозадвижване и лаборатория по 

релейна защита и автоматика; 8 работилници по учебна практика. 

Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. 

Асен Златаров“ – гр. Плевен е средно техническо училище с почти 50 –

годишна история в обучението на професионални кадри от различни 

технически специалности, превърнало се днес в притегателен център за амбициозни 

и талантливи ученици, изявяващи се в областта на компютърната техника и 

технологии, компютърни мрежи, ВЕИ и химични технологии. През учебната 

2015/2016 година в ПГЕТ се обучават 350 ученици в следните специалности: 

Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; ВЕИ; Технология на 

фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти; Технология на биогоривата; 

Компютърна графика; Електронна търговия; Технология на хомеопатичните и 

фитопродукти.  
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Обучението се провежда в специализирани кабинети, оборудвани с мултимедийни 

системи, кабинети по информатика и информационни технологии, лаборатории по 

компютърна техника, фотоволтаични системи, химия и химични технологии, 

фармацевтични продукти, биогорива и микробиология. ПГЕХТ "Асен Златаров" има 

редица български и чуждестранни партньори, сред които МСП, висши училища и 

научни институти. 
 

 

Роля в проекта: Трите професионални гимназии отговарят за разпространение на 

информацията за проекта, формулярите и другите изискуеми документи, съдействие 

на участниците в процеса на кандидатстване, събиране на кандидатурите и участие в 

оценяването на резултатите и окончателния избор на участници. Гимназиите оказват 

активно съдействие при осъществяване на ПЕК по отношение на логистика и контрол 

на участниците. Те поемат ангажимента да изпратят също така придружаващи лица, 

които да се грижат за безопасността, дисциплината и контрола на участниците по 

време на целия им престой в страната домакин. Не на последно място, училищата се 

ангажират да разпространяват резултатите от проекта по време на неговото 

изпълнение и след неговото приключване. 
 

Придружаващи лица: г-жа Ива Симеонова Рангелова-Илиева (старши учител по 

английски език в ПГМЕТ), инж. Дияна Николова (помощник директор по учебната 

дейност в ПГМЕТ), г-жа Ваня Русчева (учител в ПГМЕТ), инж. Здравка Николаева 

Велчева (помощник директор по учебната дейност в ПГЕТ), инж. Валентина 

Димитрова (старши учител по производствена практика в ПГЕТ), г-н Калин Йончев 

(директор на ПГЕХТ) и г-н Венелин Вътков (помощник-директор в ПГЕХТ). 

Фондация Фениче е основана през 2001 година. В началото фондацията 

насочва усилията си към възстановяването на изоставени и силно замърсени 

зелени площи в индустриалната част на Падуа със съдействието на 

публични органи и граждански организации. В крайна сметка, Фениче решават да 

създадат първия дидактически парк за възобновяеми енергийни източници, който да 

даде възможност за устойчиво и отговорно поведение сред предприемачи, местни 

публични организации, образователни институции, асоциации и граждани в региона 

на Падуа, Североизточна Италия. Целта на фондацията е да се намали въздействието 

на близо 1 600 действащи промишлени предприятия върху околната среда чрез 

насърчаване развитието и разпространението на технологии за възобновяема енергия, 

както и запазване на една от най-големите зелени площи от деградация чрез 

построяване на иновативен натуралистичен парк. 
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Роля в проекта: Ролята на Фениче в настоящия проект организиране на престоя, 

настаняването и локалния транспорт на участниците в страната домакин, връзка с 

фирмите работодатели и осигуряване на добри условия за ефективното протичане на 

тяхната практика. В качеството си на приемаща организация фондацията е отговорна 

за изготвянето и спазването на учебната програма по дни и съдържание, за успешното 

и безпроблемно протичане на двуседмичната практика. Същата ще се грижи също за 

културната обезпеченост на участниците и приобщаването им към чуждата среда. 

 

Провеждане на мобилността 

С цел по-добро управление на мобилността 70 ползватели от 3-те ПГ ще бъдат 

разделени на 3 потока, като разпределението и подборът на участниците са 

съобразени с капацитета и изучаваните специалности в ПГ:  

~25.06-8.07.2017г. - 30 ученици и 3 придружители от ПГМЕТ Севлиево 

~09.07-22.07.2017г. - 20 ученици и 2 придружители от ПГЕТ Ст. Загора 

~23.07-5.08.2017г. - 20 ученици и 2 придружители от ПГЕХТ Плевен 

Пътуване 

Пътуването ще се осъществява с организиран автобусен транспорт от гр. Севлиево, гр. 

Стара Загора и гр. Плевен до летище София и обратно, както и от Летище Венеция 

Марко Поло до Падуа, Италия. 

Самолетен транспорт по маршрут София – Венеция – София. 

Местен организиран транспорт на територията на Италия за провеждане на 

екскурзионни дейности и посещение на културно-исторически забележителности и 

местности през почивните дни. 

Престой 

 

Престоят на участниците по проект TECHTRAIN включва 13 нощувки на пълен 

пансион на територията на Парка за възобновяема енергия „Фениче“ и къщата за 

агротуризъм „Scacchiera“ в Падуа, Италия. 
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Настаняване 

Учениците ще бъдат разделени на групи в зависимост от пола и броя им. Ученици и  

преподаватели ще бъдат настанени в спалните помещения на парка „Фениче“, 

специално пригодени и отговарящи на всички условия и изисквания на италианското 

законодателство.  

 

 

Допълнителни услуги: спално бельо, перално помещение (с пералня, ютия, дъска за 

гладене, сушилник), Wi-Fi.  

Изхранване 

Храната ще бъде осигурена от кетъринг фирма, която ежедневно ще доставя закуска, 

обяд и вечеря за учениците. Участниците ще се хранят както на открито, така и в 

столовата на парка. Ще се организират също вечери с приготвяне на традиционна 

италианска пица, барбекю на двора и т.н.     

 

 

На територията на парка има вендинг автомати за вода, безалкохолни напитки, 

пакетирани стоки, като бисквити, вафли и т.н. В близост до парка има два 

супермаркета, аптека и сладкарница. 
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Обучение 

Обучението ще се провежда на територията на парка за възобновяема енергия „Фениче“ 

и фирмите работодатели по предварително изготвена работна програма.  

 

Теоретичните и практически занимания започват от 9:00 часа сутринта след закуска и 

продължават до 17:00 часа от понеделник до петък, с 1 час обедна почивка. 

 

Екскурзионна програма 

 

В програмата е включена организирана екскурзия с автобусен транспорт през 

почивните дни до Венеция. Учениците ще бъдат придружавани от преподавателите, 

представители на фондация „Фениче“ и експерт от Европейски център за качество. 

 

Развлечение и отдих 

В свободното си време учениците ще може да упражняват спортни дейности – футбол, 

волейбол, тенис, карти и др. занимателни игри. Организиране на музикални вечери, 

разходки в централната част на Падуа и други интересни дейности.  

! Всички разходи по пътуване, настаняване, издръжка и изхранване на 

участниците в периода на престоя им в Италия се финансират в рамките на 

проекта.
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Обучителна програма 

Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

Ден 1 

Фондация 

Фениче 

 

Приветствие от 

организацията 

домакин 

09.00 – 09.30 1) Встъпителна реч от организацията домакин; въведение 

в основните логистични аспекти на мобилността; 

запознаване с наставниците от ПО; представяне на 

плана за работа и програмата за практика във фирмите 

работодатели.  

 

2) Запознаване с изискванията за опазване на здравето и 

безопасността, организационната политика и 

правилата на работа във фирмите работодатели. 

Въведение в 

практиката и 

първоначален 

инструктаж 

 

 

 

Schueco  

T1: Структурен 

анализ на ел. 

инсталациите 

10:00 – 12.00 

 

1) Анализ на електрическите инсталации в сградата – 

въведение в процеса на проектиране; дефиниране на 

частите от електрическата инсталация; запознаване с 

приложимите стандарти. 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2: Изготвяне на 

проект на ел. 

инсталация 

13:00 – 17.00 2) Изготвяне на електрически проект: Обучаемите ще 

изпълнят следните задачи: 

 определяне обхвата на проекта; 

 планиране стъпките в процеса на електрическото 

Практически 

дейности и 

оценяване 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

проектиране;  

 дефиниране отделните компоненти на електрическата 

инсталация, включително мощности и захранвания, 

осветителни инсталации и системи за 

Електроразпределение; 

 запознаване с използваните символи при съставяне на 

проект на ел. инсталация. 

Ден 2 

 

Schueco 

 

T1: Принципи на 

автоматизацията и 

на стандарт KNX 

09:00 – 11.00 

 

 

 

1) Тази тема представя на обучаемите основите на 

системата за автоматизация на търговски и жилищни 

сгради. Запознаване с международния стандарт KNX - 

интелигентно управление на всички сградни системи.  

 

2) Менторът ще обясни как се инсталира/изгражда система 

за автоматизация на дома. 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2: Семинар за 

КNX 
11.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

3) Обучаемите ще работят върху техники и анализи, 

свързани с KNX автоматизирани сградни инсталации. 

Практически 

дейности и 

оценяване 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

Ден 3 

 

Schueco 

 

T1: Разработване 

на KNX проект за 

сградна 

автоматизация 

09.00 – 11.00 1) Разработване на KNX проект за сградна автоматизация 

със софтуер ETS 5 – обучаемите ще проектират, 

документират и програмират система за автоматизация на 

дома, базирана на KNX протокол. 

Практически 

дейности и 

оценяване 

T2: Семинар за 

KNX – споделяне 

опита на ABB  

11.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

1) Представяне на проект за ел. инсталация с KNX 

система и продукти на ABB: 

 Запознаване с услугите и клиентите (KNX 

партньори); 

 Какво се случва на пазара? - KNX индустрията като 

цяло;  

 Производствен процес – от пазарна гледна точка до 

процеса на сертификация; 

 Сертификация; 

 Запознаване с производствения процес на KNX 

устройства (компоненти, системи).  

2) Обучаемите ще имат практическо обучение за 

стандарта KNX с продукти на ABB (международен лидер в 

автоматизираните технологии за жилищни и офис 

сгради). 

Лекция 

Практически 

дейности и 

оценяване 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

Ден 4 

Favaron 

Moreno  

 

T1: Асемблиране 

на компонентите 

от електрическо 

табло  

09.00 – 11.00 

 

1) На обучаемите ще бъде показано и обяснено как да 

асемблират компонентите и апаратурата на електрическо 

табло: фази, инструкции, дейности.  

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2: Изработка на 

ел. табло  

11:00 – 13:00 

14.00 – 17.00 

2) Обучаемите ще упражняват монтажни дейности, 

включващи оформление и модификация на ел. табло, 

монтаж на компоненти, окабеляване, преглеждане и 

тестване.   

Практически 

дейности и 

оценяване 

Ден 5 

 

Favaron 

Moreno 

 

T1: Ефективност 

на 

електрическите 

инсталации  

09.00 – 11.00 1) Обучаемите ще се запознаят с възможните решения за 

енергийна ефективност и последните тенденции в 

технологиите за енергийна ефективност, които са 

успешни и се използват в целия свят: eнергийно 

ефективни двигатели; модул за плавен старт; скоростно - 

променливи регулатори; енергийно ефективни 

трансформатори; електронен баласт; датчици за заетост и 

енергийно ефективен контрол на осветлението; 

енергийно ефективни лампи. 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2: Изграждане на 

енерго-ефективна 
11.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

2) Обучаемите ще работят с менторите върху 

изграждането на енергоефективни електрически 

Практически 

дейности и 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

електрическа 

инсталация 

инсталации.  

  

оценяване 

                           Почивни дни                                              Екскурзия до Венеция  

Ден 6 

 

Favaron 

Moreno  

T1: Поддръжка на 

електрическа 

инсталация  

09.00 – 11.00 1) Въведение в европейските стандарти за ел. инсталации 

на сгради. Извършване на различни ремонти и процедури 

за поддръжка на електрическите инсталации.   

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2: Изграждане и 

ремонт на 

електрическа 

инсталация 

11:00 – 13.00 

14.00 – 17.00 
2) Обучаемите ще се упражняват в:  

 Електрически системи за контрол   

 Разчитане на схеми, чертежи и диаграми 

 Електрическа инсталация – монтаж, поддръжка и 

ремонт  

 Теория по електротехника  

Практически 

дейности и 

оценяване 

Ден 7 Solidalia  

T1: Правила за 

изграждане на 

електрическа 

инсталация  

09.00 – 11.00 1) Въведение в елементите за изграждане на 

електрическа инсталации. 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

T2: Изграждане на 

електрическа 

инсталация за 

гражданска 

употреба 

11:00 – 13.00 

14.00 – 17.00 
2) Обучаемите ще се упражняват в монтажа на редица 

електрически компоненти като превключватели, 

предпазители и прекъсвачи, контактори и релета, основи 

за сменяеми устройства, кабелни канали, заземяване, 

както и монтажни възли като захранващи устройства и 

елементи за контрол на процеси.  

Практически 

дейности и 

оценяване 

Ден 8 

 

Solidalia  

 

T1: Безопасност 

на електрическата 

инсталация 

09.00 – 11.00 1) Въведение в стандартите за безопасност и сигурност 

при изграждане на електрически инсталации. 

Лекция 

 

T2: Изграждане  на 

електрическа 

инсталация: 

изпълнение на 

изискванията за 

безопасност 

11:00 – 13.00 

14:00 – 17.00 

2) Обучаемите ще получат набор от инструменти и 

оборудване. Монтажните дейности ще включват също 

извършването на всички необходими проверки и 

корекции, за да се гарантира, че компонентите не са 

повредени, разположени са правилно и са обезопасени, 

монтирани са правилно.   

Практически 

дейности и 

оценяване 

Ден 9 
Solidalia  

 

T1: Тестване на 

електрическа 

инсталация 

09.00 – 11.00 1) Провеждане на специално обучение за тестване на 

инсталации (монофазни и трифазни). 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 
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Дни Фирма Тема Часове Съдържание 
Обучителен 

подход 

T2: Изграждане на 

електрическа 

инсталация 

11.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

2) Обучаемите ще тестват електрическа инсталация, 

прилагайки стандартите за проверка. 

 

Практически 

дейности и 

оценяване 

Ден 

10 

 

ABB 

 

T1: Европейски 

пазар за 

електронни 

компоненти 

09:00 – 11.00 1) Анализ на европейския пазар за компоненти, 

необходими за изграждане на електрическа инсталация. 

Лекция, 

практическа 

демонстрация 

и методика 

T2 : Посещение 

на производствена 

база на ABB 

11:00 – 13.00 

14:00 – 17.00 

2) Посещение на производствена база на 

многонационалната компания ABB.  

Практическо 

обучение на 

място 

 

Програмата е изготвена от Фондация „Фениче“ 
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График на мобилността 

Първа, втора и трета група 

25 юни/9 юли/23 юли 2017 

 

08:00 часа Отпътуване от гр. Севлиево, Ст. Загора и Плевен за летище София 

13:40 часа Отпътуване от летище София - Терминал 2 

18:25 часа (CET) Пристигане във Венеция – Марко Поло, Италия 

19:00 часа (CET) Отпътуване от Венеция до Падуа с лицензиран автобус 

19:30 часа (CET) Пристигане в Падуа, Парка „Фениче“ 

Настаняване и отдих 

I гр.26 юни – 7 юли 2017 

II гр. 10 юли – 21 юли 2017 

III гр. 24 юли – 4 август 2017 

Провеждане на практическото обучение  

Първа, втора и трета група 

8 юли/22 юли/5 август 2017 

 

05:30 часа (CET) – I гр. 

07:00 часа (CET) - II и III гр. 

Отпътуване от Падуа до Венеция – Марко Поло с лицензиран автобус  

07:20 часа (CET) – I гр. 

10:55 часа (CET) - II и III гр. 

Отпътуване от летище Венеция – Марко Поло, Италия 

12:45 часа – I гр. 

17:50 часа - II и III гр. 

Пристигане на летище София 

13:30 часа – I гр. 

18:30 часа - II и III гр. 

Отпътуване за гр. Севлиево, Ст. Загора и Плевен с лицензиран автобус 
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Изисквания за пренасянето на багаж 
 

САЛОНЕН БАГАЖ  

Размера и теглото на позволения ръчен багаж на борда на Austrian Airways: 

 

1 салонен багаж  

55x40x23cm тегло до 8 кг., включително дръжки, 

джобчета и колела. 

Можете да проверите дали Вашия багаж отговаря на 

максимално допустимия размер като използвате  

специално обозначените за това места на летището. 

Но по-добре да помислите, докато сте все още у дома, 

и не забравяйте да измервате и претегляте багажа си. 

 

1 лична ръчна чанта  

40x30x10cm - дамска чанта, раница или чанта за лаптоп. 

Течностите в салонния багаж подлежат на следните, наложени от правителството, 

ограничения:  

 Течността е в контейнер с максимален обем 100 мл  

 Всички контейнери за течности, отговарящи на ограничението от 100 мл, могат да бъдат 

поместени в прозрачен пластмасов затварящ се еднолитров плик с размери 20 см x 20 см.  

 Пластмасовият плик трябва да бъде представен отделно при проверката за безопасност.  

При проверката за безопасност на летището ще бъдете помолени да се освободите от 

течностите, които не покриват горните изисквания. 

 

РЕГИСТРИРАН БАГАЖ  

Всеки пътник има право на 1 чекиран багаж с тегло до 23 килограма.  
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Важни инструкции  

Информация за деца до 18 години напускащи територията на Република България 

Дете, придружавано от трето лице 

Придружителят трябва да притежава 

пълномощно/декларация, подписана от двамата 

родители, в която декларират, че дават съгласието 

си детето да пътува, придружавано от това лице. 

Когато в основа на съдебно решение върху детето 

се упражняват родителски права само от единия от 

родителите, единствено от този родител се 

изисква пълномощно/декларация за съгласие за 

пътуване на детето без придружител, или 

придружавано от другия родител или от друго 

лице. В този случай е необходимо да бъде 

представено копие на самото съдебно решение.  

При пътуване с вътрешен полет е необходимо да сте на летището един час по-рано преди 

обявения час на излитане. При международен полет е необходимо да сте на летището два 

часа по-рано преди обявения час на излитане.  

При групово пътуване обикновено пред гишетата за чек ин е срещата на групата с Вашия 

водач или изпращач. Чекирането на гишетата става самостоятелно. Местата в самолета се 

дават последователно на всички членове на групата. 

Оставете копие от маршрута си както и телефон за връзка при семейството или 

приятелите си, за да могат да се свържат с Вас при спешен случай. 

Дори метеорологичните условия да са лоши и смятате, че полетът Ви ще бъде отменен, 

Вие сте длъжни да бъдете навреме на гишетата за чек ин, освен ако лично не сте 

уведомени от авиокомпанията за промяна на часа или деня на полета. Ако е налице 

полет, който е претърпял промени, авиокомпанията е длъжна да Ви предостави друг 

вариант за пътуване. 

На цялата територия на самолета е забранено пушенето, дори и в тоалетната. В случай че 

тази забрана бъде нарушена е много вероятно да бъдете глобени. Туристите следва да се 

държат по начин, по който не пречат на останалите пътници. 

 

http://www.aviotravel.eu/patuvane-sas-samolet/klasi-v-samoleta
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Общи полезни съвети при пътуване в чужбина 
 

! Помнете, че в чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време 

на престоя си там попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се 

информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат 

много по-строги от тези в България за същите нарушения. 

! Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и 

консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В някои страни продажбата и 

консумацията на алкохол е забранена. 

! Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от 

тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива 

вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт. 

 

! При преминаване на граница избягвайте да пренасяте вещи на трети лица. 

! В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. 

незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие 

от протокола за установяване на събитието. Свържете се с дипломатическото или 

консулското ни представителство, за да направите постъпки за получаване на 

необходимите документи за продължаване на пътуването ви или за завръщането ви в 

родината. 

 

! Преди да отпътувате от Република България или веднага при пристигане, запишете 

адресите и телефоните на българското дипломатическо или консулско представителство 

в страната на посещение, адресът и контакти на местата за настаняване и пребиваване по 

време на престоя си в чужбина.  

! За всяка нередност, притеснение или въпроси се обръщайте към съответните отговорни 

лица, които Ви придружават. 

 

 

 

 

http://informacia.blogspot.com/2009/06/blog-post_23.html
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Основните неща за пътуване  

Списък с адреси, важни контакти и телефонни номера; раница, куфар или сак (чанта, в 

която да опаковате целия багаж); хартия или бележник; паспорт, валиден за периода на 

пътуването; молив или химикал; пътеводители; пътническа застраховка. 

Дрехи за пътуване 

Обувки; дрехи – спортни и ежедневни; (якета; дънки; суитчъри, пуловери или анораци; 

бельо; потници; тениски; панталони; пижама; сандали, джапанки или чехли; маратонки; 

чорапи; бански и т.н. 

Аксесоари за дрехи 

Шапка; кърпа за глава; колан; дъждобран или пончо; безопасни игли; шивашки комплект; 

слънчеви очила. 

Козметика за пътуване 

Кремове; гребени или четка; контактни лещи или очила; клечки за уши; четка и паста за 

зъби; дезодорант; тапи за уши; нокторезачка; продукти за коса (гел, спрей...); балсам за 

устни; гримове; огледало; хидратиращ продукт за лице и тяло; пила за нокти; ножчета за 

бръснене; шампоан и балсам; пяна за бръснене; сапун; слънцезащитни продукти. 

Комплект за първа помощ 

Лепенки за рани; еластичен бинт; таблетки против разстройство; средства срещу 

насекоми/комари; йод/водороден пероксид; рецепта, ако взимате предписани от лекар 

медикаменти; парацетамол; ножичка; пинсети; витамини и други. 

Други полезни неща за пътуване 

Батерии; книги; бутилирана вода; фотоапарат и няколко флаш карти; дъвки или 

освежаващи бонбони (при полет, дъвченето помага на ушите – изравнява налягането); 

бележник; адаптер и зарядни устройства; пътеводител; iPod или MP3 плеяр; лаптоп; 

препарат за пране; карта на района (и малка карта на света, на която да покажете от къде 

сте, ако се наложи); мобилен телефон или SIM карта; фотокопия на важни документи, в 

случай, че ви оберат; разговорник или речник; кърпи, които съхнат бързо – плажна, за 

къпане, за лице; будилник, ако нямате на телефона; мокри кърпички. 
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Инструктаж по безопасност при провеждане на мобилността  
 

 Учениците, участващи в мобилността, са длъжни да спазват следните правила за 

безопасност по време на пътуването и пребиваването си в населените места и 

туристическите обекти, които посещават: 

1. Да изпълняват законосъобразните разпореждания на ръководителите на групата. 

2. Да се качват и слизат от превозните средства, с които пътуват, внимателно и 

спокойно, като не правят това в движение, а само по реда, установен от 

ръководителите на групата. 

3. Да спазват стриктно определените часове за среща при отпътуването, по време на 

пътуването и при пристигането. 

4. Да пазят имуществото във влака, самолета или автобуса и да изхвърлят 

отпадъците само на определените за това места. 

5. Да не се качват в превозни средства на непознати и да не приемат вещи от 

непознати. 

6. Да не влизат в пререкания с обслужващия персонал в самолета, влака, с шофьора 

на автобуса, с персонала в парка Фениче и с други външни лица, с които ще имат 

контакт. Всички възникнали недоразумения и проблеми да се решават от 

ръководителите на групата със съдействието на екскурзовода, туристическия агент 

или учителя-домакин. 

7. Да не се отделят от групата без знанието и разрешението на ръководителите. 

8. Да не пипат експонати и предмети от разглежданите обекти, ако това не е 

разрешено. 

9. Да не се доближават до обекти с високо електрическо напрежение. 

10. Да не се надвесват от прозорци и тераси и да не прескачат от прозорец на 

прозорец или от балкон на балкон. 

11. Улиците и шосетата да пресичат само на определените за целта места. 

12. Да не пушат и употребяват спиртни напитки и наркотици.   

13.  Да не излизат извън пределите на посещавания обект, работното място или парка 

Фениче, без знанието и разрешението на работодателите или ръководителите на 

групата.  

14.  Да не излизат сами от 22:00 до 07:00 ч. 

http://informacia.blogspot.com/2009/06/blog-post_23.html
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15.  Да подреждат стаите и работното си място. 

16.  Да пазят чистота в спалното помещение и на работното място.  

17.  Да не ползват, изнасят или присвояват чужди вещи. 

18.  Да не нанасят щети в парка Фениче и работните места (всяка щета се заплаща на 

място). 

19.  Когато излизат от спалните помещения да изключват всички електрически уреди. 

20.  Да си изхвърлят отпадъците и да не замърсяват помещенията в парка Фениче и на 

работно място. 

21.  Да спазват установения маршрут, дневен режим и програма за обучението или 

екскурзията. 

22.  Да демонстрират интерес и мотивация на работното място. 

23.  Да се държат учтиво и възпитано с работодателите, ръководителите и 

наставниците си. 

24.  Да се отнасят толерантно и дружелюбно към останалите участници в екскурзията, 

да си помагат взаимно, като момчетата се проявяват като кавалери спрямо 

момичетата и възрастните. 

25.  Да запишат телефонните номера на ръководителите на групата, както и 112 за 

спешни и аварийни обаждания. 

26.  Да не излизат навън сами в населено място, което не познават.  

27.  Да избират предимно оживени места като централните улици, да избягват 

усамотени места. Това понижава значително шансовете за попадане в рискова 

ситуация. 

28.  Да не разговарят с непознати, съмнителни лица (облечени неугледно, клошари, 

просещи пари или друго).  

29.  Да не носят провокативни дрехи на място, което не познават и където има 

вероятност да предизвикат нежелано и поставящо ги под риск внимание. 

30.  Да не поверяват личните си вещи на непознати хора. (Например, не давайте 

фотоапарата си на непознати, за да Ви снимат). 

31.  Да не афишират наличието на пари в себе си. 

32.  По време на пътуване в обществен 

транспорт, да бъдат внимателни, да 
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държат чантите и раниците си затворени през цялото време и пред очите си. 

33.  Да не дават личните си документи на никого с изключение на ръководителите на 

групата или пред местните власти. В тези случаи следва да поискат документите 

си обратно незабавно след извършване на процедурата. 

34.  Да обменят валута само в клонове на банки, или ако са придружавани от 

ръководител, в препоръчано от него бюро за валутен обмен. 

35.  Да носят дрехи, които са удобни и имат приличен вид.  

36.  Да се наслаждават на италианската култура и традиции. 

37.  Да се забавляват и прекарат приятно времето с връстниците си. 

 

Важни телефонни номера и полезна информация  

 

Посолство на Р България в Рим 

(AMBASCIATA DI BULGARIA) 
 

Via P.P. Rubens, 21 

00197 ROMA 

Tel: 0039 06 3224640-3-5-8,  

0039 06 322 4643 

Fax: 0039 06 3226122 

e-mail: embassy@bulemb.it 

 
 

Полиция (Polizia Di Stato) телефон 113  

Това е националният телефонен номер 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за 

всякакви извънредни ситуации: за докладване на кражба, грабеж или нападение, 

аварии и спешни медицински случаи. www.poliziadistato.it  

Карабинери (Carabinieri) телефон 112 

През 1991 г. Европейският съюз въвежда 112 като единствен номер за спешни 

повиквания за всички държави-членки, с цел да се улеснят туристите и 

чуждестранните граждани, като цяло, както и техните пътувания в рамките на 

континента.  

 

mailto:embassy@bulemb.it
http://www.poliziadistato.it/


 
 

Проект № 2016-1-BG01-KA102-023387,  

    „Усвояване на европейски практики за повишаване  

професионалната квалификация на младите технически специалисти“ 

програма „Еразъм +“, КД 1, сектор "Професионално образование и обучение" 

 

26 
 

Поради тази причина, услугата се предоставя на редица езици за разговори към този 

номер. 

Карабинерната (военната) полиция е символ на Италия: карабинерите отговарят за 

вътрешния ред в цялата страна и често са най-видимия знак за присъствието на 

държавата. Тази част от италианските въоръжени сили е създадена през 

далечната 1814 година (почти 50 години преди обединението на Италия) по времето 

на Емануеле Първи. Тъй като днес карабинерите са военен корпус, те са под 

ръководството на Министерството на отбраната. Те могат да бъдат разпознати от 

характерния си черна униформа с червена ивица, и те пътуват в колите от същия 

цвят. www.carabinieri.it  

Пожарна (Vigili Del Fuoco) телефон 115 

В случай на пожар, дим или изтичане на газ, можете да се обадите директно на 

противопожарните служби. Те са на разположение в цяла Италия и може бързо да се 

намесят и в случай на земетресение или други бедствени ситуации. 

Бърза помощ (Pronto soccorso) телефон 118 

Можете да се обадите на този номер от всяка точка в Италия (включително и островите) за 

повикване на линейка и транспортиране до най-близката болница или медицинско 

заведение. Спешна помощ разполага и с хеликоптер-линейка за достъп до по-изолирани 

или труднодостъпни области. 

 

Телефонни разговори в Италия  

За да се обадите на италиански телефонен номер от страни извън Италия, или от 

стационарен или мобилен телефон, ще трябва да добавите кода за международно избиране 

за Италия, който е 0039 (39), последван от желания телефонен номер. За да провеждате 

разговори в рамките на Италия, наберете номера, който желаете, без добавяне на кода за 

международно избиране на страната. 

За да изберете друга държава от Италия, ще трябва да добавите кода за международно 

избиране на страната, в която се обаждате, следван от телефонния номер, с който желаете 

да се свържете. 

За да осъществявате разговори от обществени телефони (които можете да намерите на 

улицата, в някои барове, ресторанти, в 

търговски центрове и т.н.), можете да 

http://www.carabinieri.it/
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използвате монети или телефонни карти, които могат да бъдат закупени от магазини за 

тютюневи изделия, павилиони и телефонни магазини.  

Мобилните услуги в Италия се основават на GSM технология, която не е съвместима с 

тази на редица страни (включително САЩ и Япония). Преди да отпътувате за Италия 

трябва да се свържете с вашия доставчик на телефонни услуги, за да активирате услугата 

международен роуминг (ако вече не е активирана автоматично). Осъществяването на 

международни разговори от мобилен телефон може да бъде много скъпо, и често е 

препоръчително да се закупи карта за ползване на обществен телефон. 

 

Контакти на придружаващи лица и наставници 

 

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ – гр. 

Стара Загора 

Инж. Здравка Николаева Велчева (помощник директор по учебната дейност) 

Тел. за връзка: 00359 879 16 10 77  

инж. Валентина Димитрова (старши учител по производствена практика в ПГЕТ)  

Тел. за връзка: 00359 877395763 

Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. 

Севлиево  

Г-жа Ива Симеонова Рангелова-Илиева (старши учител по английски език)  

Тел. за връзка: 00359 897 34 19 43 

Г-жа Дияна Николова (помощник директор по учебната дейност) 

Тел. за връзка: 00359 878 12 18 91 

Г-жа Ваня Русчева (учител в ПГМЕТ)  

Тел. за връзка: 00359 886 43 64 67 
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Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен 

Златаров" – гр. Плевен 

Г-н Калин Йончев (директор) 

Тел. за връзка: 00359 878 78 00 69 

Г-н Венелин Вътков (помощник директор по учебно-производствената дейност)  

Тел. за връзка: 00359 888 83 24 53 

 

Фондация „Фениче“, Падуа, Италия 

Г-н Андреа Григолето 

Тел. за връзка: 0039 348 310 97 46 
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Контакти партньори 

 

 

Европейски център за качество ООД 

1766 София, България, ул. Рачо Петков Казанджията 8, 

Адора Бизнес център, ет. 6 

Тел: +359 2 971 89 30; +359 2 971 89 31; 

+359 2 971 89 32; 

Факс: +359 2 971 80 91 

e-поща: office@ecq-bg.com 

Уеб сайт: www.ecq-bg.com 

Парк за възобновяема енергия „Фениче“ 

Lungargine Rovetta 28, 35-35127 Падуа, Италия  

Тел: 0039 049 802 18 50  

Факс: 0039 049 825 23 46  

e-поща: info@fondazionefenice.it  

Уеб сайт: www.fondazionefenice.it 

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" 

5400 Севлиево 

ул. „Ненко Илиев“ № 3 

тел./факс: +359 675 3 32 55 

e-поща: pgmet.sev@abv.bg 

Уеб сайт: www.pgmet.com 

ПГЕТ „Г. С. Раковски“ 

Стара Загора; ул. "Ген. Столетов" 185 

Телефон/факс: +359 42 680012; +359 42 680956; +359 

42 681196; +359 42 681347 

e-поща: pgetsz@abv.bg 

Уеб сайт: pgetstz.hit.bg 

ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ 

Плевен; ул. Цар Самуил № 2 

Телефон/факс: +359 64 840825 

e-поща: himia_pleven@abv.bg 

Уеб сайт:  pgeht.net  

mailto:aharadinova@ecq-bg.com
http://www.ecq-bg.com/
http://www.fondazionefenice.it/
mailto:pgmet.sev@abv.bg
http://www.pgmet.com/
http://pgetstz.hit.bg/

