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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ПРЕВОДАЧ ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК  

КОД: 762050 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ПРЕВОДАЧ,ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК, МИМИКА, ЖЕСТ,  

ЖЕСТОМИМИЧЕН ПРЕВОД, ЕЗИК НА ЗНАЦИТЕ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

ЖЕСТОМИМИЧЕН ПРЕВОДАЧ 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

7620501 Жестомимичен език – трета степен на професионална квалификация. Обучението е 

свързано с овладяването на българския жестомимичен език. 
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Преводачът осъществява комуникацията между хора с увреден слух и 

хора, които чуват добре, като превежда от и на жестомимичен език изказванията както при 

разговор, така и при осъществяване на преводи пред публика, медии и официални институции. 

 

• Отговорности и задължения – Преводачът трябва да предава ясно, точно, без да променя 

смисъла и съдържанието на изказванията, като ползва българския самобитен жестомимичен 

език, калкиращия български жестомимичен език, дактилната (едноръчна и двуръчна 

българска азбука) система, включващи вербален и невербален компонент, както и книжовния 

български език. 

 

• Възможно работно време – Поради високите изисквания към преводача, налагащи 

непрекъсната концентрация, той е пълноценен да превежда качествено в рамките на 1 час, 

след което задължително се осигурява почивка от половин час. Работното му време не трябва 

да надвишава 5 часа. 

 

• Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Преводачът 

жестомимичен език е длъжен да познава и спазва професионалната етика в работата си, както 

и правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията  

http://www.mon.bg/- ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии 
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• Полезна информация - Български жестов език: 

 http://www.signlanguage-bg.com/ 
 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Преводачът осъществява превод при граждански и други ритуали, 

при посещения на културни изяви (в музеи, опера, театър и др.), в религиозни храмове, на 

спортни събития, в данъчни и социални служби, болници, административни институции, съд, 

полиция и др. 

 

� Възможни контакти – Преводачът жестомимичен език общува с различни хора с проблеми 

със слуха, като опосредства комуникацията им с хора с нормален слух. В сферата на 

образованието подпомага общуването между нечуващите ученици и студенти, интегрирани в 

училищата и в други обучаващи институции, с преподавателите и с колегите (съучениците) им с 

цел по-лесно усвояване на изучавания материал. 

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Преводачът трябва да развива постоянно уменията си 

за прилагане на жестомимичния език чрез самообучение и самоподготовка. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – За осъществяване на ефективен превод преводачът 

жестомимичен език трябва да се съобразява с образователното и квалификационното 

равнище на аудиторията. При необходимост преводачът трябва да адаптира изреченията със 

сложни конструкции към по-прости, да дактилира или да перифразира абстрактни понятия, за 

които няма подходящи жестове в българския жестомимичен език, като не трябва да променя 

смисъла на изказването. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Преводачът жестомимичен език упражнява професията си в сферата на 

социалните услуги. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Придобилият квалификация 

по професията може да се реализира в различни държавни и частни институции (училища, 

болници, транспорт, полиция, съд, КАТ, банки, бюра по труда, социални служби, музеи, театър, 

кино, фирми за организиране на обредно-ритуални дейности, организации от системата на 

Съюза на глухите в България, електронните медии и др. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат – Придобилият трета степен на квалификация по 

професията „Преводач жестомимичен език“ може да заеме следните длъжности: 

• Преводач, жестомимичен превод 

 

� Възможности за кариерно развитие – Преводач жестомимичен език има възможност за 

повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи 
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институции, браншови организации и др. Лицата, придобили трета степен на професионална 

квалификация по професията, могат да се обучават по друга професия от професионално 

направление „Социална работа и консултиране", като обучението им по задължителната 

професионална подготовка се зачита. 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 – Съюз на глухите в България : www.sgbbg.com/ 

        Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ):http://www.nasgb.org/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – Преводачът трябва да има добър слух и изразителна 

лицева мимика. Поради спецификата на работата се изисква физическа и психическа 

издръжливост и уравновесеност, пълна концентрация, схватливост, бърза реакция и 

самообладание. Преводачът трябва да бъде търпелив, коректен и лоялен. 

 

• Необходими знания и умения – Преводачът жестомимичен език трябва да притежава умения 

за ефективна комуникация и за работа в екип. Необходимо е да познава добре психиката, 

културата, традициите и манталитета на глухите (и хората с увреден слух). 

 

• 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 може да се усвои в професионални гимназии и в центрове 

за професионално обучение.  

 

• Учебни предмети, които се изучават – Професионална етика, Законодателство и социална 

практика, Психологически проблеми на хората с увреден слух, Социална рехабилитация, 

Основи на жестомимичния език, Специфика при превода, Организация и методика на превода 

и др. 

 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити по теория и практика на професията 

http://www.mon.bg/-Национални изпитни програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


