
 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ТЕХНИК ПО ОРТОПЕДИЧНА ТЕХНИКА 

1 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК ПО ОРТОПЕДИЧНА ТЕХНИКА  

КОД: 725030 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И 

 ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОРТОПЕДИЯ, ТЕХНИК, ОРТОПЕДИЧНА, ДЕЙНОСТ. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

  

7250301 Ортопедична техника и бандажи – трета степен на професионална квалификация. 

Придобиват се умения за ръчна и машинна обработка на гипсови модели, на пластмасови 

изделия, на метални, дървени и текстилни материали. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Ортопедичният техник определя и реализира необходимото за пациента 

техническо-помощно средство (протеза, ортеза, корсет и др.) с консултативната помощ на 

лекар-ортопед. Изработването на техническото-помощно средство минава през следните 

основни етапи: предварителен – уточнява вида на протезно-ортопедичното средство и 

материала, нужен за изработването му, проучва технологичната карта и чертежа на 

конструкцията; основен – взима мярка на липсващия крайник и изготвя гилзата (връзката 

между остатъка от крайника-чукана и протезата), изготвя гипсов негатив и позитив и изолация 

на изпъкналите и болезнени места, монтира отделните части на протезата, извършва 

центровка на протезата спрямо центъра на тежестта на тялото на пациента; заключителен – 

оформя козметично-техническото помощно средство с дунапрен, парафин, ако се налага 

извършва тапициране или лакиране. 

 

� Отговорности и задължения – Техникът по ортопедична техника трябва да състави план за 

изпълнение на задачата, да подбере необходимите материали и инструменти, да изпълни 

поставената му задача като спазва правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството 

на работата си. 

 

� Възможно работно време – Работното време е със стандартна продължителност (8 ч./ден). 

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник 

по ортопедична техника“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии.  
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� Възможни контакти – Най-често ортопедичният техник контактува с пациенти. Той поддържа 

вътрешни контакти с различни специалисти – лекари, рехабилитатори, медицински сестри, 

колеги, изработващи различни видове ортопедични изделия, работници, изработващи 

полуфабрикати за протези, ортези и др., технолози и друг административен персонал. 

Осъществява и външни контакти със социални работници, психолози, служители, работещи в 

осигурителната система, във връзка с решаване на специфични въпроси по обслужването на 

пациентите. 

 

� Полезна информация : 

http://www.ortopedichni.bg/ -  Сайт за ортопедична техника  

  

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Придобилите трета степен на професионална квалификация по 

професията „Техник по ортопедична техника" могат да постъпват на работа в ортопедичните 

работилници или ортопедичните отделения към болниците, както и да организират собствен 

бизнес в това направление  

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Условията на труд оказват влияние върху 

ефективността на работа на ортопедичния техник. Те се характеризират с наличие на 

запрашеност, шум, вибрации, токсични вещества. 

 

� Ресурси, с които се работи – Ортопедичният техник работи с основни материали – дърво, 

пластмаса, кожа; спомагателни-лепила, лакове; полуфабрикати – коленен механизъм, стъпало, 

каишки и др. Използва специфични апарати и машини.  

 

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 – Ортопедичният техник се 

реализира в Републикански център по протезиране и възстановителна хирургия и заведения, 

извършващи дейности по изработване на протезно-ортопедични изделия. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Ортопедичен техник  

• Техник, медицинска техника  

• Техник, медицински  

• Производител на изкуствени крайници (протези)  

• Работник, ремонт на ортопедични приспособления 
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� Възможности за кариерно развитие – Техникът може да участва в квалификационни курсове 

за усъвършенстване на техниката за изработване на протези и ортези, както и за усвояване на 

нови технологии.  

 

� Полезни връзки :  

        http://www.bb-team.org/articles/4332_ortezi#ixzz2uENs2Of4 - Статия: „Ортези. За какво служат и     

        кога и защо да ги използваме?“ 

 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Отговорност, умение за работа с хора, работоспособност, 

търпение, сръчност, упоритост, усет за форма и обем, дисциплинираност и др. 

 

� Необходими знания и умения – Способност за преценка и разчитане на скици и чертежи; 

умение за оформяне на индивидуален модел, за точно и прецизно изпълнение по зададени 

параметри 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 по теория и по практика на професията  

получават Свидетелство  за професионална  квалификация. 

 

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

 

� Учебни предмети, които се изучават – Ортопедия и травматология на опорно-двигателния 

апарат, Протезиране и ортезостроене, Изработване на ортопедични стелки и обувки, 

Обработка на материали от дърво, метал и текстил и др. 

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 


