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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ  

КОД: 725020 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И  

ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОПТИКА, ОПТОМЕТРИЯ, ОПТИК, ОЧИЛА, ЛЕЩИ,  

ЗРИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

      7250201 Оптометрия – четвърта степен на професионална квалификация. Завършилите 

специалност „Оптометрия“ могат да диагностицират, наблюдават и третират различни 

състояния и заболявания на човешкото око и зрителната система. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Оптик-оптометристът диагностицира, наблюдава и третира различни 

състояния и заболявания на човешкото око и зрителната система. Преглежда очите и 

зрителната система, диагностицира проблеми и увреди, предписва контактни лещи и 

осигурява лечение. Може да предпише лекарства за специфични състояния на окото.  

 

� Отговорности и задължения – Оптик-оптометристът консултира клиенти и ги насочва към 

офталмолог или друг здравен специалист, ако е необходимо допълнително медицинско 

лечение. Той/ тя трябва да консултира пациентите относно грижата за контактните лещи, 

зрителната хигиена, осветителните условия и безопасността на средата. 

 

� Възможно работно време – 8-часов работен ден. 

 

� Възможни контакти – Оптик-оптометристът контактува с колегите си от други звена за 

работа с хора с увредено зрение, с лекари–офталмолози, невролози, психолози, близки и 

роднини на пациентите, с  дистрибутори и производители на оптична техника и др. 

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Оптик-

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

професии.  
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�  Полезна информация – Оптометрията като наука е интердисциплинарна дисциплина, която 

включва знания от физиката, медицината, биологията и химията.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Оптик-оптометристът може да дава консултации и да работи във 

фирми, чиято дейност е свързана с очно здраве, грижи и профилактика. Той/ тя може да 

работи в екип с лекар офталмолог в болнични заведения и диагностично-консултативни 

центрове за извършване на други дейности, касаещи корекция на дефекти на зрението под 

негово ръководство и проследяване на историята на заболяването на пациенти. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – В съответствие с нормативната уредба. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Изисква непрекъснато обновяване и 

допълване на знанията в областта. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – В работата си оптик-оптометристът работи с графики, 

схеми, Ишихара тест, тест на Амслер, оклудери, очила с перфорация, офталмологични лещи за 

тестване на зрението, плоски клещи и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Медицинска диагностика и лечебни технологии. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира човек – Оптик-оптометристът може 

да намери реализация във фирми, чиято дейност е свързана с очно здраве, грижи и 

профилактика, както и в болнични заведения и диагностично-консултативни центрове. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Оптик, оптометрист  

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по 

професията „Оптик-оптометрист”, имат възможност за повишаване на квалификацията си в 

курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. Те 

могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна 

степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование. 

 

� Професионални сдружения и организации  

 http://www.naboo-bg.com/index.php – Национална Асоциацията на Българските Оптометристи 

и Оптици/НАБОО 
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Оптик-оптометристът трябва да e наблюдателен, да има 

добра координация, добро зрение, точен окомер. Да общува и събира информация 

ефективно.  

 

� Необходими знания и умения – Важно за оптик-оптометриста е умението му за активно 

слушане (т.е. с разбиране и съсредоточено слушане със задаване на подходящи въпроси в 

точния момент) при работата си с пациенти, както и прилагане на критично мислене (за да 

използва логика и размисъл при идентифициране на силните и слабите страни на 

алтернативните решения и заключения за проблема).  

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

образование. Успешно положилите държавни по теория и по практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В професионални колежи.  

 

� Учебни предмети, които се изучават – Оптика и оптични уреди, Фотометрия, Биофизика, 

Биохимия, Физиология (обща, на окото и на зрението), Дефекти на зрението, Рефракция, 

Контактни лещи и др. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

• 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 
 


