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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИК В СТЪКЛАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО  

КОД: 524070 – ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: : СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ТРАНСПОРТ,  

ПЕЩИ, МАШИНИ, РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ  

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: СТЪКЛАР 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5240701 Стъкларско производство – първа степен на професионална квалификация. Работникът 

може да работи с машини, уреди и апарати. Осъществява дейности, свързани с транспорт, 

подготовка на суровините и тяхното включване в технологичния процес. Той изпълнява задачи, 

поставени от оператора и технолога в производството. Поддържа оборудването при спазване на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.  

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – В своята професионална дейност работникът извършва: товаро-

разтоварни операции; ръчно или полумеханизирано почистване на машини и съоръжения. Той 

участва в производството на стъкларски изделия за бита, за хранителната промишленост, 

декоративни изделия, прозорци и др. Участва в производството на плоско стъкло, стъклени 

тръби или вата. Извършва операции, свързани с обработка на суровини и материали; 

транспортирането им до работната площадка, цех или съоръжение. Извършва дейности по 

подготовка на готовата продукция - пакетиране, опаковане и подготовка за транспорт до 

складовите бази.  

� Отговорности и задължения – Работникът поема отговорности и предприема действия в 

случаи на констатирани отклонения от изискванията за транспорта, съхранението и качеството 

на суровините. Той е задължен да спазва последователността на тяхното включване в 

технологичния процес и да участва в извеждането на крайните продукти от производството. 

Работникът поема отговорност за качеството на своята работа и тази на екипа, в който работи. 

В процеса на работа той е задължен да спазва изискванията за безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Работник в стъкларското поризводство“ 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 нормирана 

осемчасова продължителност на работния ден или като самонаето лице. 

 

� Възможни контакти – с ръководителя, с членовете на екипа и с клиенти. 

 

� Полезна информация – При тази професия се работи с различни суровини и материали за 

стъкларското производство – с машини за вдухване и формуване на разтопено стъкло, ръчни 

инструменти и др. За повече информация относно бъдещето на професията: „Балканите стават 

център на стъкларската промишленост...” 14.02. 2014г.www.monitor.bg/article?id=417932 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Производство на стъкло 

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

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателствата се свързват с 

усвояване на нови техники и технологии, поемане на отговорност за качествено изпълнение на 

задачите. При изпълнение на своите задължения работникът е изложен на вредни влияния, 

което налага използването на защитно облекло и екипировка: безопасни обувки, защитни 

очила, ръкавици, каска, шлемофони, шумозаглушители и др. По време на работа той трябва да 

е отговорен за своето здраве и за здравето и безопасността на хората, с които работи.  

� Ресурси, с които трябва да се работи – суровини и продукти, машини, уреди и ръчни 

инструменти. 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Стъкларско производство  

� Организации, в които може да се реализира – различни фирми, цехове, стъкларско 

производство, в условията на частен и семеен бизнес.  

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Духач, стъкло 
• Резач, очуквач на стъкло 
• Работник, допълнителна обработка на стъкло 
• Шлифовчик, стъкло 

       
� Възможности за кариерно развитие – Работникът може да продължава професионалното си 

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

�  Полезни връзки 

www.bcci.bg/bulgarian/info/associations.htm – Браншова камара на стъкларската и 

порцеланово - фаянсовата промишленост; office@bnaeopc.com www.bnaeopc.com – 

Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика. 
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – лична отговорност, точност, физическа издръжливост, 

спазване на технологичните изисквания, терминологично правилно изразяване и др.  

� Необходими знания и умения – За упражняване на професията са необходими знания за 

машините и съоръженията, тяхното устройство и принцип на действие, за основни правила за 

транспорт, за съхранение и обработване на суровините, както и за техните качества и 

предназначение. 

  

• 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, в професионални гимназии и в 

центрове за професионално обучение.  

 

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

материали в стъкларското производство,Технология на специалността, Сушилни и пещи 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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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 


