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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ХИДРОМЕТЕОРОЛОГ  

КОД: 443020 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КЛИМАТ, МЕТЕОРОЛОГИЯ, АТМОСФЕРА 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

МЕТЕОРОЛОГ 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

4430201 Хидрология и метеорология - трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с изучаване на движението 

на водата и енергията от земната повърхност към по-ниските части на атмосферата. 

Хидромeтеорологията е науката, която прогнозира климатичните промени и акцентира на земните 

и атмосферните фази от кръговрата на водата. Нейните резултати и изследвания могат да окажат 

влияние върху екологията и икономиката. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Прогнозиране на времето; провеждане на метеорологични наблюдения и 

анализ на получените данни; съставяне на прогнози - краткосрочни (за 1-3 дни), средносрочни 

(за седмица), дългосрочни (за месец), общи прогнози, аеропрогнози, морски прогнози, 

агропрогнози; оповестяване на прогнозата чрез средствата за масово осведомяване; 

съставяне на специализирани прогнози по поръчка на фирми; извършване на синоптични 

експертизи. Изследване на атмосферни явления и тълкуване на метеорологични данни, 

събрани от повърхностни и въздушни станции, спътници и радари за подготовка на отчети и 

прогнози за обществени и други цели. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник-

хидрометеоролог“  http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по 

професии. 
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• Отговорности и задължения – Работата на техника-хидрометеоролог включва  анализиране 

показанията на температурата, валежите, скорост на вятъра, атмосферно налягане и др. през 

периоди от часове, месеци, години и десетилетия. Тази информация се събира чрез сложна 

технология от близките метеостанции, както и сателити и използване на компютърни модели. 

Работи с компютърни графики, за да създаде метеорологични доклади и карти. 

 

• Възможно работно време – Обикновено техникът-хидрометеоролог работи на нормирано 

работно време и трудов договор. 

 

• Възможни контакти – С организации, чиято дейност пряко зависи от синоптичната 

обстановка – корабоплаване, въздухоплаване, селско стопанство, строителство, гражданската 

отбрана, както и с граждани.  

 

• Полезна информация –Хидро-метеорологът може да създава визуализации, за да илюстрира 

исторически или бъдещи промени в климата на Земята, използвайки палеоклимата или 

климатични географски информационни системи (ГИС) бази данни. Може да се занимава и с 

изследвания на глобалното затопляне. 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – сферата на корабоплаването, въздухоплаването, селското 

стопанство, строителството, гражданската отбрана и др. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – според фирмената политика 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи –  Основно с метеорологична информация, средства за 

измерване, оперативни данни от метеорологичните наблюдения, карти за развитие на 

атмосферните процеси, синоптични карти, бази с метеорологична информация, международен 

код на метеоролозите. Използва компютри и софтуер за изработване на синоптичните карти, 

комуникационни средства - телефон, телефакс, компютърни мрежи, сателитни връзки 
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� Трудности и предизвикателства в тази професия – Често се налага работа на открито в 

различни климатични условия 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Науки за земята. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – медии, научни институти, 

корабоплаване, въздухоплаване, селско стопанство, строителство, гражданската отбрана и 

други. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Техник, метеорология  

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална 

квалификация по професията „Техник-хидрометеоролог“, могат да повишават придобитата 

професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо 

професионално развитие. След завършено средно образование придобилите степен на 

професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по 

специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата 

на висшето образование. 

 

� Професионални сдружения и организации -  Национален институт по метеорология и 

хидрология - http://www.meteo.bg/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – концентрация на вниманието; наблюдателност; логическо 

и прогностично мислене; търпение, упоритост и дисциплинираност и други. 

 

• Необходими знания и умения –  Техникът-хидрометеоролог трябва да умее да работи със 

средства за измерване, оперативни данни от метеорологичните наблюдения, карти за 
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развитие на атмосферните процеси, синоптични карти, бази с метеорологична информация; 

трябва да познава международния код на метеоролозите; да умее да анализира показанията 

на температурата, валежите, скорост на вятъра, атмосферно налягане и др. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити  по теория и практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

• Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение. 

• Учебни предмети, които се изучават – Обща физика, Теоретична физика, Механика и 

молекулярна физика, Електричество и магнетизъм, Метеорология, Физика на атмосферата, 

Климатология и др. 

 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация - теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 

 


