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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ  

КОД: 544020 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА – 3  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА  

РАМКА - 3 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ И  

ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, МИННИ ТЕХНОЛОГИИ,  

ОТКРИТ ДОБИВ, РУДНИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ, 

 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР  

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5440201 Подземен и открит добив на полезни изкопаеми – втора степен на професионална 

квалификация. По тази специалност се придобиват знания относно подготовката и 

извършването на дейности по разкриване на рудни и въглищни находища, разработвани по 

открит и подземен начин. 

 

5440202 Добив на скални материали – втора степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването на добив на скални 

материали. 

 

5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми – втора степен на професионална квалификация. По 

тази специалност се придобиват знания относно извършването на технологични процеси, 

свързани с обогатяване на полезните изкопаеми. 

 

5440204 Обработка на скални материали – втора степен на професионална квалификация. По 

тази специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването на обработка на 

скалните материали. 

 

 5440205 Минни съоръжения – втора степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания относно изпълнението на техническите и технологични 

изисквания за работата на минните машини и съоръжения. 

 

 

 

 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Оператор в минната промишленост“ http://www.mon.bg/– ДОС за придобиване на 

професионална квалификация по професии. 
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ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Операторът в минната промишленост обслужва, наблюдава и регулира 

процесите за първична преработка или преработка на подземните богатства, извършвани 

върху добити подземни богатства с цел извличане на полезни компоненти, включително 

промени в размера, класифициране, сепариране, филтруване и излужване. Операторът в 

минната промишленост подготвя, монтира, демонтира, ремонтира, поставя, центрира и 

отвесира всякакъв вид крепежни конструкции, закрепва и армира вертикални шахти, 

извършва периодични прегледи на крепежа и армировката на вертикални шахти.  

Операторът в минната промишленост обслужва машини и използва ръчни или механизирани 

инструменти за обезопасяване на работното място, отстраняване на скални маси и др. 

Наблюдава измервателни уреди и контролни табла, настройва клапани и контролни бутони за 

осигуряване на безопасна и ефикасна работа на оборудването, открива повреди, подпомага 

поддръжката и ремонта на машини и съоръжения, смазване и чистене на машини, апарати и 

инструменти. Операторът визуално, машинно или ръчно разглежда обработени материали за 

осигуряване на съответствие с установени стандарти и спецификации, събира минерални 

образци и взема проби за лабораторни анализи. Извършва измервания и записва резултати от 

измерванията, попълва документи за извършени операции.  

. 

� Отговорности и задължения – поема отговорности за: поддържане на минните машини и 

съоръжения; правилно прилагане на методите за обогатяване на полезните изкопаеми; 

спазване на последователността при изпълнение на технологичните процеси и режима на 

работа на съоръженията; състоянието на забоя съгласно изискванията на паспорта за работа 

на съответната минна механизация; правилно извършване на взривяване след придобиване на 

допълнителна квалификация. 

 

� Възможно работно време – Работното време е стандартно, възможна е и работа на смени, 

извънредна работа, в почивните и празничните дни в зависимост от особеностите на 

технологичните процеси в миннодобивната промишленост. 

 

� Възможни контакти –  Операторът в минната промишленост комуникира с преките си 

ръководители-началник смяна и/ или началник участък. Ежедневно получава инструктаж по 

техника на безопасност и задачи за конкретната смяна, което следва да се записва в съответна 

документация. В края на смяната докладва за състоянието на работното си място също на тях. 

 

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

зависимост от спецификата на геоложкото проучване.  

www.bmgk-bg.org/ – Българска минно-геоложка камара. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 
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� Възможности за работа –  Добив на полезни изкопаеми. 

 

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

 

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

нови техники и технологии в минното дело, условията на труд и заплащане. Трудности: 

подземна работа, повишено ниво на шум, замърсеност на въздуха, продължително физическо 

натоварване  и др.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Операторът работи с минни машини, съоръжения и 

апарати за търсене, проучване, добив и първична преработка и/или преработка на подземни 

богатства, пречистване на руднични води и рекултивация на засегнати земи.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност –  Добив на полезни изкопаеми. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – предприятия от областта на 

минната промишленост. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат: 

• Оператори на земекопни съоръжения  

• Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжени, както и на други 

длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД 

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална 

квалификация по професията „Оператор в минната промишленост“, могат да продължат 

обучението си по други професии/ специалности от професионално направление „Минно дело, 

проучване и добив на полезни изкопаеми“, като част от обучението по общата професионална 

подготовка и отрасловата професионална подготовка се зачита. 

�  

� Полезни връзки -www.fnts.bg/ – Научно-технически съюз по минно дело, геологияи металургия.  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – дисциплинираност, бърза и точна преценка и реакция, 

технически усет, работоспособност, физическа издръжливост и др. 
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� Необходими знания и умения  – знания за характеристиките на различните методи за добив на 

полезни изкопаеми, за поддържане на технологичното оборудване и неговото правилно 

използване; умения за взимане на  решения, за работа в екип и др. 

 

� Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно 

равнище за ученици - завършено основно образование; за лица, навършили 16 години - 

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно 

образование. Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при 

продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална 

квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от 

област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с 

медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е 

противопоказна. 

 

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

 

� Учебни предмети, които се изучават – Tехническа механика, Геология и полезни изкопаеми, 

Минно дело, Електроснабдяване на минни предприятия, Автоматизация на производството, 

Строителство на подземни съоръжения, Геодезия, Mаркшайдерство и планово чертане, Минно 

строителство 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 
 


