УСТОЙЧИВ МОДЕЛ
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
България - 2018

За ИКЕМ

- ИКЕМ стартира на 25.11.2009г. като сдружение с нестопанска цел –
Индустриален Клъстер „Електромобили“;
- С решение на Общото събрание от 7 март 2014 г. ИКЕМ е Национална
браншова организация за електрическа мобилност;
Към днешна дата:
- В ИКЕМ членуват 69 индустриални компании, ЕРП дружества, БАН,
„AES Maritza East 1-Galabovo“, технически университети, организации и
фирми от инженерния, индустриалния и други сектори от различни
региони на страната;
- Официалните партньори на ИКЕМ са 65 - обществени организации,
фондации, сдружения и др.
- Официални партньори на ИКЕМ са 16 български общини.

ПРИОРИТЕТИ

• Създаване и развитие на нов икономически сектор в България –
„Електрическа мобилност“;
• Насърчаване на нови производства за повишаване
конкурентоспособността на европейските и световни пазари в сектора;
• Обединяване усилията на членовете за създаване на Национална зарядна
инфраструктура – BULCHARGE;
• Създаване на общностни модели с българските общини и
сътрудничество с всички администрации за въвеждане на правила, норми и
стандарти в сектора;
• Изграждане на устойчиви образователни модели;
• Иновации и интегриране на възобновяемите, водородните и
енергоспестяващи източници;

ЦЕЛИ ЗА 2018 - 2019г.

• Изграждане на устойчиви образователни модели.
• Енергийна и кибер сигурност и електрическа
мобилност.

• Иновации и интегриране на възобновяемите,
водородните и енергоспестяващи източници.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТЕЩ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ
• Развитие на магистърски програми за Електрическа мобилност в
техническите университети;

• Въвеждане на специалността „Електрически превозни средства“ в
Професионалните гимназии;
• Развитие на мрежа от Центрове за Професионално Обучение (ЦПО) за
подготовка на техници и монтьори за електрическата мобилност;
• Нови специалности в Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД): „Монтьор на ЕПС“ , „Техник на ЕПС“ и др.;

• Връзка между образователните институции, бизнеса и българските
общини;

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Висши учебни заведения

Професионални гимназии

Центрове за професионално обучение

- ВТУ „Тодор Каблешков“
- София

- ПГ „Велизар Пеев“ Своге
- ПГ МСС „Пейо Яворов“
Гоце Делчев
- ПГ ТЕ „Хенри Форд“ София
- ПГ ССТ „Никола Вапцаров“
Хасково
- ПГ Механо-електротехника
Плевен
- Професионална
техническа гимназия
Варна

- ЦПО към Българска стопанска камара
София
- ЦПО към “АВАЛОН - 52” ЕООД София
- ЦПО към „ТРАНСАРЕНА” ЕООД София
- ЦПО към "Петър Йовчев и синове" ООД
Ямбол
- ЦПО към "ПЛАМ И СИНОВЕ" ЕООД
Дупница
- ЦПО към "РИМПОПОВ 2009" ЕООД Димитровград
- ЦПО към "МАЦА-МВ" ЕООД – Враца
- ЦПО към Сдружение с нестопанска цел
"Център за професионално обучение,
знание и прогрес„ - Девин
- ЦПО към СНЦ "Инсайт“ – Смолян
и други.

- Университет „Ангел
Кънчев“ - Русе
- Европейски
политехнически
университет - Перник

Необходима финансова подкрепа



За изграждане на единен център за практическо обучение , материална учебна база с
професионални стандарти на оборудването;



За регулярни събития на международно и национално ниво по темите за енергийна
сигурност, кибер сигурност и електрическа мобилност;



За провеждане на събития за популяризиране на образователния модел сред младите
хора, родителите и обществеността като цяло;



За популяризиране чрез активно използване на медийни канали за масова
информираност – телевизия, печат, социални мрежи, партньорства и др.,



За регулярни обучителни семинари за развитие на общностни модели и повишаване на
експертния капацитет на представители на българските общини;



За подкрепа при експертни разработки, нормативна база, модели за връзка между
бизнес а и образованието и др.

Национална браншова организация за
електрическа мобилност - ИКЕМ
www.emic-bg.org
office@emic-bg.org

