
Приложение A: Химик-оператор в европейската химическа 
промишленост  

Дефиниция 
Химик-оператор в химически завод наблюдава и управлява производствено технологично 
оборудване, изискващо специфична процедура по отношение на здраве и безопасност, 
качество и опазване на околната среда. За тази цел операторът използва голямо 
разнообразие от мониторингово и производствено оборудване, което варира от лесни за 
управление машини до централната зала за управление, където са интегрирани функциите 
на измерване и регулиране за наблюдение и управление на производствения процес.  
 

 

Компетентностен профил1 

1 Техническа 
компетентност  

Лицето може да работи безопасно, за да … 
• подготви пуска на процеса  
• пуска процеса  
• следи и поддържа протичането на процеса  
• завърши/спре процеса   
 
технологични операции  
освен това операторът може да…. 
• предаде воденето на процеса на друг оператор 
• поддържа качеството на продукта  
• управлява подаването на  материалите в и между производствените 

етапи,  и съответно да разделя и депонира страничните продукти и 
отпадъци   

• почиства и подготвя агрегати на инсталацията и оборудване  
• оказва помощ в дейностите по поддръжка на инсталацията и 

оборудването 
 
технологичен процес  
лицето има основни научни и технически познания в областта на химическата 
промишленост и длъжността  

2 
Делово 
усъвършенстване   
 

лицето може да... 
• прилага измервателни и графични способи  
• използва техники за решаване на проблеми  
• допринася за структуриран проект за усъвършенстване  
…да решава делови проблеми и повишава к.п.д.  

3 Съответствие  

лицето разбира… 
• причините за и прилагането на различни системи за управление на 

безопасността като например: Работна виза, Стандартни 
експлоатационни процедури и Оценка на риска . 

• посланията и значимостта на фирмената политика, външното 
законодателство и нормативите за работни практики ( в т. ч. Контрол на 
околната среда). 

4 
Функции и 
поведение  
 

Жизнени умения  
лицето има … 
• основни умения по комуникации, основни математически операции и ИКТ 

за ефективно изпълнение на длъжността си  
 
Самостоятелност  
лицето може да... 
• поема отговорност за изпълнение на задачи и процедури  
• да действа самостоятелно и преценява под цялостно ръководство или 

упътване  
 
Работа с други хора  
лицето може да... 
• развива взаимоотношения на сътрудничество с други хора  
• планира работата с други хора и прави преглед на напредъка спрямо 

зададени цели  
• допринася за подобряване на сътрудничеството в работата 
• поема отговорност за надзор над други хора или напътства други хора, 

където това е уместно  
 
Лично развитие  
лицето може да... 
• поема отговорност за лично развитие като си поставя цели и планира как 

да ги постигане   



• прави преглед на напредъка по пътя на постигане на цели и представя 
доказателства за постижения  

 

1 Описаните минимални компетенции за Химик-оператор могат да бъдат съотнесени към компетентностните нива на Националната 
квалификационна рамка на всяка страна (NQF), която съответства на Европейската квалификационна рамка (EQF). Тъй като 
систематичното отношение между NQF и EQF би могло да варира в различните държави-членки на ЕС,настоящето споразумение нито 
ще замени, нито обезсили дадено разпределение на национални, професионални профили, което се изготвя от екипи с отговорност на 
национално ниво.  


