
 

 ТЕХНИЧЕСК И НАУ К И, Д ОБИВ И ПРО ИЗВО ДСТВ ЕНИ ТЕХНОЛО ГИИ  

АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК 

1 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК  

КОД: 525090 – ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА – 4 И 5  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА – 4 И 5  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,  

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ, ДИАГНОСТИКA,   

МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ,  ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,  

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ,  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,  

БЕЗОПАСНОСТ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5250903 Експлоатация и ремонт на летателни апарати – четвърта степен на професионална 

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

извършване на техническа диагностика, обслужване и ремонтиране на конструкцията на 

летателните апарати, техните двигатели, механичните системи и електрическата система; 

сглобяване на конструкцията на летателни апарати. 

 

5250904 Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника – четвърта степен 

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

компетентности за  извършване на техническа диагностика, обслужване, регулиране и 

ремонтиране на радиоелектронни устройства и прибори от авиационното и радиотехническото 

оборудване, на навигационните и комуникационните системи и устройства, и електрическите 

системи на въздухоплавателните средства. 

 

5250905 Ремонт на летателни апарати – трета степен на професионална квалификация. 

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности  за извършване на: 

техническа диагностика на състоянието и ремонтиране на конструкцията на летателните апарати, 

техните двигатели, механичните системи и електрическата система; сглобяване на конструкцията 

на летателни апарати. 

 

5250906 Ремонт на електронно-приборна авиационна техника – трета степен на професионална 

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

извършване на: техническа диагностика и регулиране на техническите параметри на 

радиоелектронни устройства и прибори от авиониката и електрическата система на летателните 
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апарати; ремонтиране на устройства от авиониката на летателните апарати; произвеждане на 

електронно-приборна авиационна техника. 

 

5250907 Методи на безразрушителен контрол – трета степен на професионална квалификация. 

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

прилагане и на методите за безразрушителен контрол, както и за осъществяване на контрол на 

качеството на извършваните дейности. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Придобилият специалност с четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Авиационен техник " познава и прилага действащата система за: 

контрол на качеството; за управление на безопасността; умее да оценява техническото 

състояние на агрегати и компоненти; съставя административни документи. Той извършва 

техническото обслужване на конструкцията на летателни апарати; извършва дейности по 

удостоверяване на летателната годност на системи и компоненти. Прави техническа 

диагностика и регулира параметрите на радиоелектронните устройства и прибори на 

оборудването. Работи с техническа, нормативна и друга служебна документация, със 

специализирани софтуерни продукти. Контролира качеството на извършените дейности. 

Придобилият специалност с трета степен на професионална квалификация може да извършва 

дейности от изпълнителски характер, свързани с производството и ремонта на авиационна 

техника. Ремонтира устройства и сглобява конструкцията на летателните апарати. Познава и 

прилага основни технологични методи за работа с летателни апарати. Подбира правилно 

техническото оборудване за проверка на техническите параметри на радиоелектронни 

устройства; регулира различни устройства на летателните апарати. За производство и ремонт 

на авиационна техника за гражданската авиация стриктно се спазват изискванията на 

съответен Регламент на ЕС. 

 

� Отговорности и задължения – Авиационният техник поема отговорности за: подготовката, 

поддържането и експлоатацията на авиационната техника; контрол върху ефективното 

използване на инструменти, материали и резервни части; оценяване на годността и 

безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той поема отговорност 

за технологичната последователност при диагностиката на устройства и прибори. В неговите 

задължения влизат оценка на качеството на работата на екипа в съответствие със стандарти, 

вътрешни и външни критерии; анализиране и регулиране на показанията на контролно-

измервателната техника. В задълженията и отговорностите на авиационния техник се включва 

контрол върху правилната експлоатация на оборудването.  

 

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

време или като самонаето лице. 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Авиационен техник“ http://www.mon.bg/– ДОС за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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� Възможни контакти – с ръководители, с техници, инженери, конструктори, мениджъри, 

администратори и др. 

 

� Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в 

зависимост от работното място.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в областта на авиацията. 

 

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

 

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

високите нива на отговорности; с бързото навлизане на нови техника и технологии, на 

контролно-измервателна апаратура; на информационните и комуникационни технологии; 

повишаващи се изисквания към качеството на работата по поддържане на летателната техника 

и сигурността при нейната експлоатация; стриктно спазване на регламенти на ЕС. Трудности: 

Работната среда е в технически хангари, специализирани измервателни и изпитателни 

лаборатории, авиоремонтни бази и при полеви условия. Част от дейностите са свързани с риск 

от вредни за човешкото здраве въздействия - на химически вещества, електромагнитно поле, 

електрически ток, шум, детонации. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – техническа документация, универсална и 

специализирана измервателна апаратура, изпитателни стендове и съоръжени, материали, 

инструменти и приспособления за механичен и електромонтаж и демонтаж, установки за 

зареждане, източване и съхраняване на гориво-смазочни и охлаждащи вещества. В работата си 

техникът използва приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – авиационна техника и летателни апарати – поддържане, диагностика, 

ремонт. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия, гаражи, сервизи, 

работни площадки.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Техник, аеронавтика 
• Техник-механик, аеронавтика 
• Техник-механик, самолетна техника 
• Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети  
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� Възможности за кариерно развитие – Спецификата на професията изисква познаване на 

тенденциите в развитието на отрасъл «Летателни апарати», стремеж към повишаване и 

усъвършенстване на техническите умения и компетенции. Лице, придобило трета степен на 

професионална квалификация по професията „Авиационен техник ", може да придобие и 

свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на Въздухоплавателни средства, 

за работа в организации за техническо обслужване (ТО) и да продължи професионалното си 

развитие в съответствие с програмите за развитие и квалификация на персонала в 

организациите за техническо обслужване (ТО) при усвояване на нови технологии. 

Авиационният техник може да продължи професионалното си образование и обучение, а така 

също да валидира допълнително усвоените компетентности. Той може да посещава различни 

семинари, курсове и обучения у нас и в чужбина. Може да продължи образованието си по 

специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата 

на висшето образование. 

 

� Полезни връзки:  

За новости в авиацията - Българско авиационно списание – abonamenti@aeropress-bg.com;  

Асоциация за обучение в транспорта: Email: trans@techno-link.com; Web: www.aot-bg.com  

 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и 

точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в 

работата, и др.    

 

� Необходими знания и умения – за техническо обслужване, диагностика и ремонт на летателни 

апарати; за работа със софтуерни продукти; знания и умения за работа с контролно-

измерителна техника и регулировъчна апаратура; умения за взимане на решения, както и за  

упражняване на контрол  и оценка. 

 

� Изисквана степен на образование - за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация по  специалности „Ремонт на летателни апарати“ и „Ремонт на електронно- 

приборна авиационна техника“: за ученици – завършено основно образование; за лица, 

навършили 16 г. – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито 

средно образование. За придобиване на трета степен по специалност „Методи на 

безразрушителен контрол“, за лица, навършили 19 години е завършено средно образование и 

владеене на английски език- ниво B2. За придобиване на четвърта степен на професионална 

квалификация - завършено средно образование за лица, навършили 16 г. в случаите, при които 

се провежда професионално обучение за придобиване на четвърта степен на професионална 

квалификация кандидатът да може да чете, да пише и да общува на ниво В2 на английски език, 

като разбира правилно документацията за въздухоплавателните средства. Изискването за 

входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение 

за придобиване на трета степен на професионална квалификация е придобита втора степен на 

квалификация по професия от област на образование „Транспорт“. 
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� Къде може да се усвои – в професионални гимназии, в професионални колежи, и в 

лицензирани центрове за професионално обучение.  

 

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

език по професията, Аеродинамика на въздухоплавателното средство – конструкции и 

системи, Цифрова и микропроцесорна техника, Техническо обслужване на летателните 

апарати, Въздушни витла, Техническо обслужване на авионика, Нормативна уредба на 

въздухоплаването 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.mon.bg/ - Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 


