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- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ПРИЛОЖНИК  

КОД: 521020 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МАШИНОСТРОЕНЕ,  

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕИ МЕТАЛУРГИЯ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО  

ОБОРУДВАНЕ, ИЗМЕРВАТЕЛНА, КОНТРОЛНА АПАРАТУРА  

И ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, КОМПЮТРИ,  

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5210201 Художествени изделия от метал – трета степен на професионална квалификация  

Техникът-приложник участва в разработването на проекти, графични изображения, техническа 

документация и макети на художествени изделия от метал. 

  

 5210202 Промишлена естетика и дизайн – трета степен на професионална квалификация 

 Техникът-приложник участва в разработването на проекти, графични изображения, техническа 

документация и макети в областта на промишлената  естетика и дизайн.  

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Техникът-приложник разработва проект и/или макет на изделие. 

Изгражда цветови композиции. Спазва последователността на етапите на дизайнерското 

проектиране. Съставя количествена оценка на изделието. Извършва шлосерски операции – 

разкроява листов материал по прав и сложен контур, очертава, реже, изсича, изправя и огъва 

метал, работи с техническо оборудване. Извършва заваръчни операции. Прилага леярска 

техника и технология. Измерва и контролира точността и качеството на извършваните 

операции. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните 

документи. 

 

• Отговорности и задължения – Техникът-приложник поема отговорност за качествено 

изпълнение на операциите, както и за причинени вреди от разхищение и нецелесъобразно 

използване на материали, инструменти и енергия. Той поема отговорност за работа с 

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

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

професии. 
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неизправни машини, съоръжения и инструменти, които водят до изработване на некачествена 

продукция или застрашават живота и здравето на работещите. 

 

• Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор и осемчасов работен 

ден или като самонаето лице. 

 

• Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти. 

 

• Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности, в 

зависимост от вида на сектора, в който работи. За подробна информация:  

bbcm@mail.bg/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – В областта на производството и възстановяването на художествени 

изделия от метал,на промишлената  естетика и дизайна.  

 

� Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на 

нови методи в изработването на художествени изделия от метал, както и в областта на 

промишлената естетика и дизайн. Трудностите се отнасят до работната среда – шум, 

запрашеност, работа с машини и съоръжения, работа със заваръчна, термична и леярска 

техника.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът–приложник работи с различно техническо и 

технологично оборудване – машини, съоръжения, приспособления и инструменти; различни 

видове измервателни уреди и апаратура, компютър, офис-техника, софтуерни продукти. Той 

работи също с разнообразни метали и техните сплави, както и с неметални материали. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Художествени занаяти, металообработване. Обработване на изделия от 

метал, промишлена естетика и дизайн. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техникът–приложник може 

да работи в държавни или частни търговски дружества с дейност в областта на 

производството и възстановяването на художествени изделия от метал, в сектора 

промишлена естетика и дизайн. Професията дава възможност за работа в структурите на 

занаятчийската камара – в групите на занаятите в областта на електротехниката и 

металообработването и народните художествени занаяти.  
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� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Валцовчик скъпоценни камъни 

• Гравьор 

• Емайлировач 

• Ковач златна бижутерия 

• Леяр бижутерия 

• Рафиньор, благородни метали 

• Резач-полировач 

• Шлифовчик бижутерия и др. 

 

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

квалификация по професията „Техник–приложник“, могат да се обучават за придобиване на 

професионална квалификация по друга професия от областта на машиностроенето и 

металообработването. Те могат да валидират допълнително усвоените компетенции. Лицата, 

придобили професионална квалификация по професията, имат възможност за повишаване на 

квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. След завършено средно образование могат за продължат образованието си 

по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в 

системата на висшето образование. 

 

 

� Полезни връзки:  

 http://www.martstudio.eu/ – Художествени изделия от метал 

 http://hudojestvenizanayati.start.bg/ – Художествени изделия от метал 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Въображение, пространствена представа, художествен 

вкус, творчески нагласи, технически усет, точност, сръчност, прецизност, отговорност и др.  

 

• Необходими знания и умения – Знания за физическите, химическите, механичните и 

технологичните свойства на машиностроителните и немашиностроителни материали, за 

основните машини, съоръжения, приспособления и уреди за измерване. Умения за разчитане 

на техническа документация. 

 

• 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.  
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• Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Чужд език по професията, 

Материали и заготовки, Техническо чертане, Техническа механика, Технология на 

машиностроенето, Художествени изделия от метал, Приложни програмни продукти, 

Електротехника и електроника, Проектиране на художествени изделия и дизайн, 

Металознание и термична обработка на металите, Пластична обработка на металите, 

Заваряване на материалите. 

 

• 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 
 


