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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ПРИСТАНИЩЕН РАБОТНИК  

КОД: 525130 – ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ  

СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВАРИ,  

МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5251301 Обработване на товари – първа степен нa професионална квалификация. Професията 

„Пристанищен работник” включва знания, умения и компетентности, необходими за 

осъществяване на дейностите по обработване на товари. След завършване на обучението 

пристанищният работник може да извършва различни товаро-разтоварни работи, да транспортира 

стоки до складови помещения и работни площадки или до директни получатели.  

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Работникът извършва основни дейности по приемане и обработване на 

товари и стоки в зависимост от спецификата им и конкретните изисквания на предаващите и 

приемащите органи. При ръчното обработване на товари работникът изпълнява следните 

дейности: вдигане, поддържане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване. Чрез 

обучението по професията работниците имат формирани умения за техническо мислене, 

сравняване и анализиране на информация за обработването на отделните видове товари, 

способност за самостоятелна работа, включваща водене на документация. Технологията на 

обработване на товари е свързана с техните основни характеристики – опасни товари, живи 

животни, нетрайни продукти и др. При осъществяване на дейността работникът спазва 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.  

 

� Отговорности и задължения – Пристанищният работник поема отговорности за: правилно и 

безопасно използване на техниката при обработване на товари; спазване на инструкциите за 

срокове, начин на превоз и съхраняване на товари в зависимост от тяхната специфика. Той е 

длъжен да спазва технологичната последователност при извършване на основните дейности 

по обработване на товарите, а така също да води регламентираните документи.  

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Пристанищен работник“ http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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� Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето 

лице. Работното време е 8 часа, но при необходимост се работи и извън регламентираното 

работно време. 

 

� Възможни контакти –  с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти. 

 

� Полезна информация – Работата включва конкретни трудови дейности, които работникът 

извършва под ръководството на техническо лице.  

www.nsbs.bg/–Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика. 

 

� ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – като пристанищен работник.  

 

� Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Трудности: работната среда най-често е с 

повишен шум, работа на открито; работи се на площадки и обекти на открито при 

неблагоприятни атмосферни условия с продължително физическо натоварване др.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – технически средства, транспортиране, повдигателни 

устройства и механизми, работно облекло, лични предпазни средства. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – обработване на товари. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – пристанищна администрация, 

фирми за обслужване на пристанища и обработване на товари. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат по : 

• Пристанищен работник  

• Товарач, плавателни съдове 

 

� Възможности за кариерно развитие – Работникът може да продължи професионалното си 

образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетентности.  

� Полезни връзки 

http://www.bcs.bg/ - Българска морска камара 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – поемане на отговорност, физическа издръжливост, 

технически усет, работоспособност, дисциплина и др. 
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� Необходими знания и умения  – за характеристиките на видове товари, изисквания за тяхното 

обработване, съхранение и превоз; за правилна експлоатация на оборудването и др.  

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е за ученици –  

а) завършено основно образование; б) завършен първи гимназиален етап за ученици по  

допълнителен държавен план-прием; в) за ученици и за лица, навършили 16 години със 

специални образователни потребности - завършен VII клас; г) за лица, навършили  16 години - 

завършен начален етап от основното образование или успешно завършен курс за 

ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното 

образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта, или валидирани компетентности 

за начален етап на основно образование по чл. 167, ал 1, т. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, а в случаите на продължаващо професионално обучение – и 

придобита квалификация по част от професия.  

Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават 

Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – в професионални училища, в професионални гимназии  и в центрове за 

професионално обучение.  

 

� Учебни предмети, които се изучават – Здравословни и безопасни условия на труд, 

Материалознание, Техника и технология за обработване на товари 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/ - 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 
 


