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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: БИОТЕХНОЛОГ  

КОД: 524020 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, БИОАГЕНТИ,   

БИОПРОДУКТИ, КАЧЕСТВО, КОНТРОЛ  

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5240201 Технология в биопроизводствата – трета степен на професионална квалификация. 

Обучението има за цел формиране на професионални знания, умения и компетентности за 

подготовка, осъществяване и контрол на биологичните процеси в производствени условия. Днес 

развитието на биотехнологиите изисква обучението по тази професия да обхваща новости 

относно качествените и количествени методи на анализи и изпитвания, работа със съвременни 

апарати и оборудване в лабораториите на съответните производства.  

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Биотехнологът изпълнява дейности с широк обхват: подготвя специфични 

разтвори, хранителни среди, микроскопски препарати, специално оборудване и помещения за 

осъществяване на процесите; работи с биоагенти/ензими, биоорганизми, растителни и 

животински клетки и тъкани/ в биореактори до получаване на краен продукт; изолира и 

пречиства биопродукти; дозира и съхранява готови продукти. Работата му обхваща анализ и 

контрол на качеството на суровини, междинни и крайни продукти. Провежда микробиологичен 

и биотехнологичен  контрол на суровини, материали и биопродукти.  

 

� Отговорности и задължения – Биотехнологът поема отговорности за правилно използване на 

специализираните прибори, апарати и оборудване като следи за нормалното им 

функциониране и тяхното техническо поддържане. Той отговаря за приемане, подготовка и 

съхраняване на суровини, материали и биоагенти. Осъществява контрол върху провеждането 

на анализи на биопроцесите и отговаря за осигуряване на условия за тяхното правилно 

протичане. Биотехнологът следи за спазване на изискванията за хигиена в лабораториите и 

ползването на специално работно облекло. 

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

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

професии. 
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� Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор с нормирано работно 

време или като самонаето лице. 

 

� Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа – оператори, работници и др. 

 

� Полезна информация – При тази професия се извършват процедури със стандартни клетъчни 

култури; суровини, материали и крайни продукти на биотехнологичните процеси. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в областите: фармация, медицина, хранително-вкусова 

промишленост, селско стопанство, химическа промишленост, екология и др. Например: 

производство на антибиотици, пробиотици, ваксини, хормони, подсладители, консерванти, 

пиво, вино, млечнокисели продукти, биоторове, инсектициди, растежни регулатори, силажи, 

перилни препарати, органични разтворители, пречиставне на отпадни води, получаване на 

биогаз и биогориво, и др. 

 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – За упражняването на професията се 

изисква усвояване на нови производства, с доказани потребности за бита, медицината, 

различни области на промишлеността, за селскостопанска дейност и др. Предизвикателствата 

се свързват с уменията за работа със специализирани програмни продукти, нови методи на 

анализ и интерпретиране на резултатите.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – специфично биотехнологично оборудване - 

центрофуги, везни, уреди и апарати; биореактори, биоагенти и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Биотехнологични производства. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – в различни фирми – 

фармацевтични, за хранително-вкусови и химически продукти, за селскостопански продукти, в 

пречиствателни станции, в лаборатории и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Анализатор в лаборатория 
• Влагоизмерител 
• Лаборант 
• Пробовземач 
• Хидроизмерител 
• Хидрометеорологичен (агрометеорологичен) наблюдател 
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• Хидронаблюдател 

 

� Възможности за кариерно развитие – Биотехнологът може да продължава професионалното 

си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности. 

Той може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и 

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

получават Свидетелство за професионална квалификация – трета степен. След успешно 

положени държавни зрелостни изпити се придобива средно образование. След завършено 

средно образование може за продължи образованието си по специалности с образователно-

квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. 

 ПО ПРОФЕСИИ 

� Полезни връзки: 

www.bnaeopc.com - Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и 

козметика. 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – поемане на отговорност, технически усет, точност и 

прецизност в работата, умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и 

оценка, и др.  

 

� Необходими знания и умения – за съхранение на изходни суровини и продукти; за етапите на 

биотехнологичните процеси; за работа със софтуерни продукти; за методи и видове анализи и 

др. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование.  

 

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

 

� Учебни предмети, които се изучават – Предприемачество, Бизнес комуникации, Чужд език по 

професията, Аналитична химия и инструментални методи, Физикохимия, Биохимия, 

Микробиология, Основи на химичните технологии, Технология на специалността, 

Електротехника и електроника, Процеси и апарати 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 
 


