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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

Професия: МОНТЬОР НА ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА 

КОД: 521060 –ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МАШИНОСТРОЕНЕ,  

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕИ МЕТАЛУРГИЯ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И АПАРАТУРА, 

ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5210601 Измервателна и организационна техника – втора степен на професионална 

квалификация. 

 

5210604 Лазерна и оптична техника – втора степен на професионална квалификация. 

 

5210605 Медицинска техника – втора степен на професионална квалификация. 

 

В учебното съдържание по професията „Монтьор на прецизна техника” са обхванати широк кръг 

от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на основните трудови дейности 

по професията. След завършване на обучението монтьорът може да изпълнява професионални 

дейности под ръководството на техника/ инженера в производството, като ползва и спазва 

разпоредбите на нормативните документи. Познава предназначението, устройството и 

конструктивните особености на измервателната и организационна техника, на лазерната, 

оптичната и медицинската техника според изучаваната от него специалност. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

• Основни дейности – В своята работа монтьорът на прецизна техника спазва изискванията на 

основни стандарти, технически изисквания, разчита чертежи, схеми и др. Демонтира и монтира 

прецизна техника, изработва детайли, възли и изделия. Извършва профилактика на 

техническото оборудване.  Открива и локализира повреди. Разпознава и подменя дефектирали 

детайли и възли. Проверява електрически и механични вериги. Извършва механична 

обработка на детайлите на струг, фреза и други машини или ръчно. Измерва физико-механични 

величини.  

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Монтьор на прецизна техника“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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• Отговорности и задължения – Монтьорът на прецизна техника поема отговорност да спазва 

технологична последователност при извършване на демонтаж и монтаж на прецизна техника, 

при изработването на детайли, възли и изделия, при подмяна на дефектирали детайли и възли. 

Той е длъжен да спазва графика за периодична проверка на прецизната техника и да изпълнява 

задачите, поставени от техника/ инженера в производството, да спазва изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд.  

 

• Възможно работно време – Нормирано работно време. 

 

• 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.  

www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – В областта на измервателна и организационна техника, лазерна, 

оптична и медицинска техника.  

 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с работа със 

специализирани софтуерни продукти, ползване на чужд език и др. При изпълнение на някои 

дейности монтьорът работи с химически и запалителни вещества, с  лазерни, ултразвукови или 

рентгенови лъчения.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Измервателни уреди и апаратура, специализирани 

софтуерни продукти, инструменти за фини механични операции, компютър, офис-техника и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Прецизна техника.  

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Монтьорът на прецизна 

техника има възможност да работи в държавни и частни дружества, свързани с производство, 

поддръжка и сервиз на оптична, лазерна, измервателна техника, офис техника и медицинска 

техника. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Монтьор 

• Монтажник 
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• Механик 

 

 

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

квалификация по професията „Монтьор на прецизна техника", могат да се обучават за 

придобиване на професионална квалификация по друга професия от областта на 

машиностроенето, металообработването и металургията. 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 – 

 www.mbe-bg.com/docs/magazines/.../ broi_03_2010.pdf – Eнергоспестяващи новости, прецизна         

техника и технологии 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Технически усет, точност и прецизност в работата, 

дисциплинираност, поемане на отговорност за качество и др.  

 

• Необходими знания и умения – Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на 

прецизна техника, за работа със софтуерни продукти, с контролно-измерителна техника и 

регулировъчна апаратура. Умения за работа с компютър.  

 

• 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 – Чужд език по професията, Техническа механика, 

Проектиране на оптични и лазерни системи, Приложни програмни продукти, Медицинска 

електроника, Приложни измервания, Елементи на фината механика, Лазерна техника, Оптика и 

оптична техника, Електронни системи и др.  

 

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

квалификация - теория на професията и практика на професията. 
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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 
 


