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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В СИЛИКАТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА  

КОД: 524120 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СИЛИКАТНИ ТЕХНОЛОГИИ, СУРОВИНИ,  

МАТЕРИАЛИ, ПРОЦЕСИ, КАЧЕСТВО, КОНТРОЛ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5241201 Технология на стъкларското производство – втора степен на професионална 

квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за 

прилагане на технологиите за производство на стъкло и стъклени изделия, познаване на 

използваното оборудване, включително с интегрирано  компютърно управление, обслужване на 

машини, апарати и съоръжения, свързани с производствените процеси. 

 

5241202 Технология на керамичното производство – втора степен на професионална 

квалификация.  Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за 

прилагане на технологиите за производство на керамични изделия, познаване на използваното 

оборудване, включително с интегрирано  компютърно управление, обслужване на машини, 

апарати и съоръжения, свързани с производствените процеси. 

 

5241203 Технология на свързващите вещества – втора степен на професионална квалификация.  

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за прилагане на 

технологиите за производство на свързващи вещества, познаване на използваното оборудване, 

включително с интегрирано  компютърно управление, обслужване на машини, апарати и 

съоръжения, свързани с производствените процеси. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Операторът класифицира суровини, полуготови и крайни продукти в 

силикатните производства; спазва изискванията за поетапното им въвеждане в технологичния 

процес. Той обяснява физикохимичната природа и етапите на технологичните процеси. Следи 

данните от лабораторните анализи и ги отразява в съответната документация. При отклонения 

от стандартните параметри той информира технолога или съответния ръководител. 

Характеризира предназначението и принципите на действие на оборудването. Изпълнява 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Оператор в силикатните производства“ http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на 

професионална квалификация по професии. 
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дейности по прецизна обработка на материалите – декориране на изделията, поставяне на 

продуктите в сушилни инсталации и др.  

 

� Отговорности и задължения  – Операторът следи за поддържане на техническото състояние 

на машините и съоръженията. Използва голямо разнообразие от методи за наблюдение върху 

технологичните процеси. Той поема отговорности за осигуряване на силикатните 

производства с качествени суровини, които включва в процеса в строго определена 

последователност. Наблюдава оборудването за загряване и охлаждане, пускане и спиране на 

инсталацията. Той поема отговорността да реагира професионално в критична 

производствена ситуация. 

 

� Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето 

лице. Работното време е 8 часа, в стоящо положение и в движение.  

 

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

 

� Полезна информация – Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост от 

спецификата на произвежданата продукция и организацията на производството. 

www.unionchem.org/index.php?page=26 – Съюз на химиците в България  

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в предприятия от силикатната индустрия, както и в предприятия от 

добивната и преработваща промишленост. 

 

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

 

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

нови технологии, подобряване на експлоатационните качества на крайните продукти. 

Предизвикателства: умения за работа със специализирани програмни продукти, ползване на 

чужди езици. Трудности: работната среда – завишени стойности на шум, запрашеност, високи 

температури, работа с химикали.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – със захранващи вериги, пещи, сушилни инсталации, 

автомати и поточни линии, използвани за подаване или извеждане на продукти; машини, 

апарати, уреди; специализиран софтуер за осъществяване на контрол на технологичните 

параметри.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Силикатни производства. 
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� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – в различни фирми, цехове за 

производство на стъкларски и керамични изделия, на свързващи вещества, лаборатории и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Машинен оператор, гравиране на стъкло 
• Машинен оператор, духане на стъкло 
• Машинен оператор, изтегляне на стъкло 
• Машинен оператор, леене на керамика и порцелан 
• Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло 
• Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло 
• Машинен оператор, оцветяване на керамика 
• Машинен оператор, оцветяване на стъкло 
• Машинен оператор, полиране на стъкло 
• Машинен оператор, производство на керамика и порцелан 
• Машинен оператор, производство на керамични изделия 
• Машинен оператор, производство на стъклени изделия 
• Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия 
• Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия 

 

� Възможности за кариерно развитие – Операторът в силикатните производства може да 

продължава професионалното си образование и обучение, а така също да валидира 

допълнително усвоените компетентности. 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. 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – поемане на отговорност, физическа издръжливост, 

технически усет, точност и прецизност в работата  и др. 

 

� Необходими знания и умения  – За упражняване на професията си изискват знания за:  

съхранение на изходни суровини и продукти; етапите на технологичните процеси; работа със 

софтуерни продукти; методи и видове анализи; отчитане на параметрите на технологичния 

режим; текущ контрол на процесите и др. Необходимите умения са за организиране работата 

на екип, правилно реагиране при аварийна ситуация и др.  

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. След успешно положени държавни зрелостни изпити се придобива средно 

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, Бизнес-комуникации, Чужд език по 

професията, Технологичен контрол, Моделиране, Гравиране, Декорация, Технология на 

специалността, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството и др. 

 

• 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 
 


