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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЛУХОВИ АПАРАТИ  

КОД: 725040 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА И  

ЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СЛУХОВ, АПАРАТ, ТЕХНИК,  СЛУХ 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

  

7250401 Слухови апарати – трета степен на професионална квалификация. Обучение за 

разчитане на аудиометричната бланка (изследване на слуха), даване на консултации и насоки за 

необходими допълнителни изследвания и процедури; за оказване на квалифицирана помощ в 

процеса на психологическа и акустическа адаптация на клиента към слуховия му апарат; за 

поддръжка, диагностика, настройка, напасване и ремонт на слухови апарати; за снемане и 

изработване на индивидуална  отопластика на пациента. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Професионалната дейност на техника на слухови апарати включва: 

разчитане на аудиометричната бланка (изследване на слуха), даване на консултации и насоки 

за необходими допълнителни изследвания и процедури. Оказва квалифицирана помощ в 

процеса на психологическа и акустическа адаптация на клиента към слуховия му апарат.  

 

� Отговорности и задължения – Техникът на слухови апарати е длъжен да следи новостите в 

работата си, както и да подпомага клиента в избора, закупуването и поддържането на 

слуховия апарат. Търси и намира необходимата информация в специализирани каталози, за да 

я представи по достъпен и разбираем за клиента начин. Правилно организира всички дейности, 

свързани с консултиране, техническо обслужване, изработване, ремонт и контрол на 

слуховите апарати. Прилага основните правила за безопасна работа на работното място. 

 

� Възможно работно време – 8-часов работен ден. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник 

на слухови апарати“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии.  
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� Възможни контакти – Техникът на слухови апарати контактува с колегите си от други звена за 

работа с хора с увреден слух, с лекари – оториноларинголози, лекари-аудиолози, невролози, 

психолози, слухово-речеви терапевти, близки и роднини на пациентите, дистрибутори и 

производители на слухова техника и др.  

 

�  Полезна информация – Възможно е при работа в слухова работилница техникът да извършва 

поддръжката, диагностиката, настройката, напасването и ремонта на слухови апарати, да 

снема и изработва индивидуална отопластика на пациента. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Техникът на слухови апарати може да се реализира в следните 

направления: работа с клиенти/пациенти, снемане и изработване на отопластика, консултант по 

психологична адаптация към слуховите протези, поддръжка, ремонт и др. 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата с хора с увреден слух често е 

свързана с емоционално натоварване.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Техникът на слухови апарати използва разнообразни 

предмети на труда: корпуси, заготовки от различни материали (пластмаса, метал), почистващи 

и хигроскопични вещества, разтворители, смоли, припои, винтчета, нитчета, интегрални схеми 

и елементи за обемен монтаж, специализирани микрофони и високоговорители и др.; 

специализирани инструменти за снемане на индивидуалната отопластика, за обработка на 

отливката на слуховия охлюв и за изработване на отопластика, аудиометър с допълнителни 

устройства и набор от диагностични речеви тестове, контролно-измервателни уреди 

(мултимер, осцилоскоп, тонгенератор, нивоизмерител и др.).  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Здравеопазване. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира – Техникът на слухови апарати се 

реализира главно в магазини, работилници, центрове, комплекси за слухопротезиране и други.  

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Техник, медицинска техника 

• Монтажник, слухови апарати 
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� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по 

професията „Техник на слухови апарати”, имат възможност за повишаване на квалификацията 

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

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 : 

www.naps.bg/ – Национална асоциация за прием на студенти по специалност „Оптометрия” 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – От техника на слухови апарати се изискват 

съобразителност, прецизност, логическо мислене, отговорност и дисциплинираност. 

 

� Необходими знания и умения – Умения за аудиометрични измервания, за настройка, 

напасване, технически прегледи, поддържане и ремонт на слухови системи, както и 

консултиране на клиентите със слухови увреждания. Техникът на слухови апарати трябва да 

умее да осъществява бърз и ефективен личностен контакт с пациента, да внушава доверие и 

да създава благоприятен психологически фон.  

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

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

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

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

 

� Учебни предмети, които се изучават – Електротехника и електроника, Техническа механика, 

Елементи на фината механика, Физиологията, структурата и функциите на слуховия орган, 

Патология на ухото, Звук, аудиология и аудиометрия, Устройство на слуховите апарати 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 


