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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ХЛЕБАР-СЛАДКАР  

КОД: 541030 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ,  

РЕЦЕПТУРНИЦИ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС, КАЧЕСТВО. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия – втора степен на професионална квалификация. 

 

5410302 Производство на сладкарски изделия – втора степен на професионална квалификация. 

 

5410303 Декорация на сладкарски изделия – втора степен на професионална квалификация. 

 

Професията „Хлебар-сладкар” подготвя кадри за ръчно или машинно изработване на хляб и 

хлебни и сладкарски изделия съгласно технологичната инструкция за всяко изделие. В работата се 

включва окачествяване на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция; декориране 

на сладкарски изделия; проследяване на етапите на технологичния процес и спазване на 

параметрите на технологичния режим за всяко изделие. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Хлебар-сладкарят обслужва машини, съоръжения и апарати, ползва 

инструменти и пособия за различни технологични операции. Приема, окачествява и съхранява 

суровини и полуфабрикати, поддържа оптимален складов ресурс, като следи за сроковете на 

трайност на суровините. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие 

съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния процес. Задава и 

поддържа подходящи параметри – температура, влажност, времетраене и др. Хлебар-

сладкарят прави характеристика на основните етапи на технологичния режим и проследява 

неговото изпълнение.  

 

� Отговорности и задължения – Той поема отговорност за правилния подбор на суровините и 

матиралите; използването на технологична документация – рецептурници, справочници, 

правилници, технологични схеми и др. Организира работното си място и спазва хигиенните 

изисквания. Организира работата на екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнение 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Хлебар  

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

професии. 
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на технологичните операции. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на 

труд и за опазване на околното среда.  

 

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

продължителност на работния ден или като самонаето лице. 

 

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

 

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

организацията на производството и спецификата на изработваните изделия.  

bread_industrial@abv.bg – Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и 

сладкари в България 

 

� ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в различни фирми, цехове, хлебопекарни, цехове за сладкарски 

изделия.  

 

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

 

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

бързо променящите се техника и технологии, нарастващите изисквания на потребителите 

както към хранителните и вкусови качества, така и към външния вид на крайните продукти. 

Трудностите произтичат от рутинните и повтарящи се дейности, физическо натоварване, 

работа в стоящо положение.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – суровини, основни и спомагателни материали, 

машини. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – хлебопроизводство, сладкарство, декориране на сладкарски изделия. 

 

� Организации, в които може да се реализира  – в малки и средни предприятия (МСП), различни 

фирми, хлебопекарни, сладкарски цехове, в условията на частен и семеен бизнес. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат: 

• Главен сладкар 
• Техник, технолог на хляб и хлебни изделия 
• Машинен оператор, производство на хляб 
• Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия 
• Машинен оператор, хлебни изделия 
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� Възможности за кариерно развитие – Хлебар-сладкарят може да продължава 

професионалното си образование и обучение, да надгражда усвоените знания и умения в 

процеса на работа. Усвоените по време на работа компетентности могат да се валидират и да 

се получи документ за по-висока квалификация. След завършено средно образование 

придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си 

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

системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки: 

 ufi_sb@abv.bg – Съюз по хранителна промишленост 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – спазването на технологична и трудова дисциплина, 

умението да се поема лична отговорност, точност и прецизност в работата, търпение, 

самоконтрол и др.  

 

� Необходими знания и умения – за изработване на различни видове хляб, хлебни и сладкарски 

изделия; запазване на хранителната стойност на изделията; декориране на сладкарските 

изделия по желания на клиента и др.  

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити получават Свидетелство за 

професионална квалификация.  

 

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

 

�  Учебни предмети, които се изучават – Икономика, Предприемачество, Микробиология, 

Технология на специалността, Хигиена на храните и хранително законодателство, 

Художествено оформяне на сладкарските изделия 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 
 


