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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ПЕЩОСТРОИТЕЛ  

КОД: 582070 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „СТРОИТЕЛСТВО“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПЕЩИ, КАМИНИ, ОГНИЩА 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

ЗИДАР НА ЛЕЯРСКИ, КОВАШКИ И ТЕРМИЧНИ ПЕЩИ, 

ЗИДАР НА ОГНЕУПОРНА ЗИДАРИЯ  

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5820701 ПЕЩОСТРОИТЕЛСТВО – втора степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания и умения относно изграждането, ремонтирането и 

реконструирането на промишлени и битови пещи. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Предмет на дейността на пещостроителя е строителството и 

възстановяването на топлотехнически съоръжения – промишлени пещи, сушилни и котли. 

Пещостроителят извършва специфични зидарски дейности. Обект на пещостроителството са и 

домашните отоплителни камини. 

 

• Отговорности и задължения – Зидане с огнеупорни и изолационни тухли и блокове на пещи и 

котли. Приготвяне на разтворите за зидане. Сортиране и оразмеряване на огнеупорните тухли 

и фасонни изделия. Изграждане на работни скелета и кофражи. Приготвяне и полагане на 

огнеупорни и изолационни бетони. Изграждане на огнеупорни настилки. Изграждане на 

решетъчни и други видове сводове, куполи, арки. Пещостроителят трябва да разчита чертежи 

и проекти за пещи и комини, да оразмерява огнеупорните изделия и да изпълнява зидариите 

съгласно изискванията на проекта. 

 

• 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 строителството. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

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

професии.  
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• Възможни контакти – Пещостроителят работи най-често в бригада. Контактува с работниците 

в бригадата и с прекия си ръководител. Възможни са контакти с инвеститори и проектанти при 

обсъждане на проекти и получаване на указания. 

 

• Полезна информация – В реалната житейска пркатика се срещат различни по характер и 

конструкция пещи, но според предназначението си те са три основни типа – промишлени, 

битови и домашни камини. Промишлени пещи са: доменните и шахтови пещи, конверторите и 

др. Използват се в стъкларската, строителната, химическата, машиностроителната и други 

промишлености. Битовите пещи са широко разпространени в хлебопекарни, сладкарски 

цехове и фурни. Наричат ги още «жарови» пещи. Широко разпространение имат и домашните 

отоплителни камини. 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Поради ограниченото производство и закриването на редица 

предприятия и заводи работа не се намира лесно. Професията може да се практикува и 

самостоятелно при изграждането на домашни камини и огнища. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от работодателя. 

Пещостроителите, които извършват ремонт на металургични пещи и горещ ремонт на 

металургични пещи, се категоризират с ІІ –ра категория труд. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Дейността се извършва предимно в 

ограничени пространства. Условията на труд не са много добри. Често се работи в неудобно за 

тялото положение – превити, клекнали, а понякога дори и легнали, с голямо физическо 

напрежение. Натоварването е голямо, защото дейностите се извършват предимно ръчно. Част 

от работите се извършват при високи температури и неблагоприятен микроклимат. Налице е 

запрашеност, надвишаваща пределно допустимата концентрация. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Пещостроителят работи с общостроителни 

инструменти – лопати, корита, скелета, триони и др. Материалите са огнеупорни, 

топлоизолационни и общостроителни. Използват се строителни машини, заваръчно 

оборудване и др., специални работни облекла, кожени обувки и защитни средства – престилки, 

очила, маски, каски и др.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Строителство. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – Пещостроителят може да работи 

в много отрасли на тежката и леката промишленост, където се оперира с различни видове 
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пещи и топлотехнически съоръжения.Възможност за работа е и участието в пещостроителни 

бригади на частни фирми, които се занимават с ремонт и поддръжка на пещи. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Монтажник, панели/формовани блокове 

• Зидар, пещи 

• Зидар, облицовки на пещи 

• Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения 

• Редач, огнеупорни тухли и др. 

 

� Възможности за кариерно развитие – След придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по професията обучаваният може да се насочи към друга професия с 

възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като 

обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за професиите от 

професионално направление „Строителство", се зачита. 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. 

 

� Професионални сдружения и организации   

http://www.ksb.bg/ - Камара на строителите в България 

http://register.ksb.bg/ - Централен професионален регистър на строителя 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Тъй като трудът на пещостроителя е тежък, много важни 

са силата и издръжливостта. Необходимо е работникът да е дисциплиниран, да е сръчен, да 

има добра координация на движенията. Нужни са също остро зрение и наблюдателност. 

 

• Необходими знания и умения – Да познава възможностите на използваната строителна техника 

и инструменти. Да разчита техническа документация и да може да скицира. Да е способен на 

адекватни и бързи реакции за решаване на възникнали проблеми, особено в критични 

ситуации. Да има пространствено мислене и знания по математика. 

 

• 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 по теория и практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

• Къде може да се усвои – Професията „Пещостроител" може да се усвои в професионални 

училища, професионални гимназии и в центрове за професионално обучение. 
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• Учебни предмети, които се изучават – Техническо чертане в строителството, Строителни 

материали, Електротехника, Обща технология, Архитектурно проектиране, Безопасни и 

здравословни условия на труд 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 
 


