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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: КОВАЧ   

КОД: 521130 - ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МАШИНОСТРОЕНЕ,  

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕИ МЕТАЛУРГИЯ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ ,  КОВАНЕ,  СЕЧЕНЕ,  

ИЗТЕГЛЯНЕ,  НАБИВАНЕ,  ОГЪВАНЕ,  УСУКВАНЕ  

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5211301 Ковачество - първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по 

професията „Ковач” са обхванати знания и умения, необходими за изпълнение на основните 

трудови дейности по професията. Акцентира се върху теоретичната подготовка и практическото 

усвояване на основните методи в обработката на металите чрез пластична деформация. В 

професионалното обучение се включват съвременни постижения в техниката, технологията и 

изискванията към ковашката професия.  

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

• Основни дейности – След завършване на обучението ковачът разбира организацията на 

основните дейности в сектор Машиностроене, свързани с производство на детайли чрез 

пластична деформация. Той познава и прилага основните методи и последователност на 

операциите в ковашката професия. В своята работа ковачът извършва производствени 

дейности, свързани с технологичния процес и машините за процеса „коване”. Той притежава 

знания и умения относно нагряване на материалите за пластична обработка, нагревателни 

съоръжения и устройства, режим на нагряване и определяне на температурата, свободно 

ръчно коване, инструменти, технология на сечене, изтегляне, набиване, огъване, усукване, 

пробиване, разцепване. 

 

• Отговорности и задължения – Ковачът поема отговорност за качествено изпълнение на 

производствените дейности при обработването на металите чрез пластична деформация /ПД/, 

валцоване /метод на Манесман/, горещо пресоване, изтегляне на металите, коване – 

технологичен процес и машини, листово щамповане – горещо и студено. Той отговаря за 

спазване на термичния режим на коване и щамповане, нагряването на метали. Извършва 

операциите на свободното ръчно коване. Той е длъжен да спазва инструкциите в 

регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Ковач“  

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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• Възможно работно време – Нормирано работно време. Работа на смени. 

 

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

 

• Полезна информация – Работата е свързана със специфични дейности и отговорности в 

зависимост от вида и методите на пластичната обработка на металите. За подробна 

информация:  

www.bcm-bg.com/ – Българска асоциация на металургичната индустрия 

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

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Ковачът има възможност да работи в машиностроителни 

предприятия, цехове и работилници за обработване на метали.  

 

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

 

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

спецификата на ковачеството и повишаване качеството на изработваните детайли. 

Трудностите се свързват с необходимост от физическа сила в работата, издържливост на 

продължително натоварване,  повишен шум, високи температури на работното място.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Инструменти и машини за гореща пластична 

деформация на материалите, приспособления, измервателни уреди и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Машиностроене, пластична обработка на металите.  

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – предприятия, цехове, фирми 

в областта на машиностроенето. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Ковач 

• Нагревач, метални заготовка 

• Работник, ковашка преса 

• Ковач, подковаване на животни и др. 

 

� Възможности за кариерно развитие – Той може да посещава различни семинари, курсове и 

обучения, както и да се включи в професионално обучение за усвояване на сродна професия с 

по-висока степен на професионална квалификация. 
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� Полезни връзки: bbcm@vilmat.com/–Тежко машиностроене 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Устойчивост на вниманието, дисциплинираност, технически 

усет, работоспособност, физическа издръжливост. 

 

• Необходими знания и умения – Да описва спецификата и технологичната последователност на 

процеса коване. Да анализира методите за пластична обработка на металите. Да избира 

технологията за обработката на металите.   

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици –  

а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по  

допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със 

специални образователни потребности - завършен VII клас; г) за лица, навършили  16 години - 

завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за 

ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното 

образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности 

за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и 

придобита квалификация по част от професия.  

Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават 

Свидетелство за професионална квалификация. 

 

• Къде може да се усвои – В професионални училища, професионални гимназии и в центрове 

за професионално обучение.  

 

• Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, 

Машинно чертане, Пластична деформация на металите, Ковачество и др. 

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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КОВАЧ 

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 


