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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ:  ЦЪРКОВНОСЛУЖИТЕЛ.  СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛ  

КОД:  221010  –  ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  „РЕЛИГИЯ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  ЦЪРКВА,  ПОП,  СЛУЖИТЕЛ,  РЕЛИГИЯ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ,  ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:    

ПОП,  СВЕЩЕНИК,  ЦЪРКОВЕН СЛУЖИТЕЛ  

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2210101  Източноправославно  християнство  –  трета  степен  на  професионална  квалификация. 

Провежда  се  обучение  за  овладяване  на  знания,  умения  и  компетентности,  свързани  с 

особеностите  на  църковната  организация,  развитието  на  църковните  догми,  формирането  на 

православния  ритуал  и  свързаните  с  него  норми  на  верска  практика,  жизнен  опит  и  социални 

действия, както и организиране на религиозния живот на вярващите.   

 

 

 

 

  

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

 Основни дейности – Свещенослужителят превръща християнската вяра в достояние на всички 

хора. Той организира религиозния живот на вярващите, чиято най‐важна проява е молитвата. 

Друга  форма  на  църковна  дейност  на  свещеника  са  светите  тайнства  и  требите,  които 

извършва по повод на Свето Кръщение, Венчание, Опело, Маслосвет за здраве, Водосвет и др. 

 

 Отговорности  и  задължения  –  Отслужване  на  вечерна  молитва,  утринна  молитва,  света 

Литургия,  тържествени  служения  по  повод  на  църковни  празници.  Същевременно  той 

изпълнява и редица административни дейности. 

 

 Възможно  работно  време  –  Обикновено  е  гъвкаво  в  зависимост  от  църковните  празници. 

Налага се работа в почивни дни. 

 

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

свещенослужителят  трябва  да  се  ръководи  от  каноните  на  Църквата  (Устав  на  Българската 

православна църква) и да спазва моралните закони, които религията проповядва. 

 

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 – Българска православна църква: http://www.bg‐patriarshia.bg/ 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

 Възможности  за  работа  –  Свещенослужителите  служат  единствено  на  Светата  Христова 

Църква – в храмове, църкви, манастири. Те не могат да работят в никакви други институции, 

освен когато оказват духовна помощ на вярващите хора в тях. 

 

 Ресурси,  с  които  трябва  да  се  работи  –  При  изпълнение  на  различните  видове  служби 

свещеникът  използва  основните  свещени  книги.  Важна  роля  за  извършване  на  различните 

свещенодействия  имат  иконите.  При  ритуалите  на  църковните  тайнства  се  използват  и 

различни свещени предмети: кръст, потир, купел, кадилница, дискос за светите дарове, свещи, 

тамян, нафора, светена вода, елей  (дървено масло). 

 

 Възможни контакти – С вярващите, търсещи пътя към Бога. Когато извършва богослужения, 

той  си  сътрудничи  с  други  свещенослужители.  В  административната  си  работа  той  е 

подпомаган  от  клисаря,  църковните  настоятели,  получава  доброволната  помощ  и 

сътрудничество на много вярващи миряни. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ,  В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

 Сфера на дейност – Религия 

 

 Организации/  институции,  в  които  може  да  се  реализира  –  Работното  място  на 

свещенослужителите  на  Българската  православна  църква  е  църковния  храм,  манастира, 

църквата.  

 

 Длъжности, които могат да се заемат:  

 Теолог 

 Свещеник‐ефимерий 

 Проповедник 

 

 Възможности  за  кариерно  развитие  –  Лицата,  придобили  трета  степен  на  професионална 

квалификация  по  професията  „Църковнослужител.  Свещенослужител“,  могат  да  повишават 

придобитата професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо 

професионално  обучение.  След  завършено  средно  образование  придобилите  степен  на 

професионална  квалификация  по  професията  могат  да  продължат  образованието  си  по 

специалности с образователно‐квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата 

на висшето образование. 

 

 Професионални сдружения и организации – Свети Синод, Българска православна църква (БПЦ)  
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 Полезна информация  

 http://sofia‐seminaria.org/ – Софийска духовна семинария “Св. Йоан Рилски” 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

 Необходими  личностни  качества  –  Правилна  и  ясна  артикулация  без  говорни  дефекти, 

готовност да се  служи вярно на църквата и да се  следват църковните канони,  способност  за 

запомняне на словесен и нотен текст и други. 

 

 Необходими знания и умения – Умения за работа в екип и добри комуникативни способности. 

 

 Изисквана  степен  на  образование  –  Входящото  минимално  образователно  равнище  за 

придобиване на  степен на професионална квалификация по професията е:  завършен VII  клас 

или  основно  образование.  Успешно  положилите  държавни  изпити  по  теория  и  практика  на 

професията  получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

 Къде може да се усвои – В  средни общообразователни духовни училища. 

 Учебни предмети, които се изучават – Музика и пеене, История на християнското изкуство, 

История  на  религията,  История  на  Българската  православна  Църква,  философски, 

психологически, педагогически, етични, социологични и правни науки, Въвеждане в Свещеното 

Писание ‐ Стар и Нов завет, Тълкуване на Свещеното Писание ‐ Стар и Нов завет, и др. 

 

 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/  ‐ Професионално  образование,  Държавен  план‐прием  в  държавните  и  общинските 

професионални  гимназии  и  в  паралелките  за  придобиване  на  професионална  квалификация  в  средни 

общообразователни и специални училища 

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 


