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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК  

КОД: 525140 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,  

КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ,  

КОРПУСНИ ИЗДЕЛИЯ, КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ  

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5251401 Корабостроене – трета степен на професионална квалификация. В учебното съдържание 

по професията „Корабостроителен техник” са обхванати широк кръг от знания, умения и 

компетентности, необходими за професионалната дейност на техника. След завършване на 

обучението той може да разпознава, разчита и използва в практиката техническа, конструктивна и 

технологична документация.  

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Корабостроителният техник подготвя материали за изработване на 

детайли за сглобяване на корпусни изделия. Работи с чертежи и разчита техническа 

документация, заводски нормативи и инструкции. Участва в монтаж на корпусни конструкции, 

като спазва технологичната последователност. Проверява точността и качеството на 

изработваните изделия и монтажа според изискванията на контролните органи. Организира и 

контролира работата на екипа, с който работи. 

 

� Отговорности и задължения – Корабният техник поема отговорност за спазване на 

качеството и технологичната последователност при изработване и монтаж на корпусни 

елементи. Носи отговорност за изпълнението на технологичните операции в определения 

срок. Избира подходящи методи и извършва изпитания на качеството на проверяваните 

елементи, открива дефекти и участва при отстраняването им.  

 

� Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор или като самонаето 

лице. Работното време е 8 часа. 

 

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

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Корабостроителен техник“ http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална 

квалификация по професии. 
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� Полезна информация – Работата включва широк обхват на технически дейности и 

отговорности в зависимост от заеманата длъжност. За подробна информация: 

www.morskisviat.com/ – Асоциация на корабостроителите и кораборемонтчиците от 

черноморския регион. 

 

� ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – при производство и експлоатация на корабни машини и механизми.  

 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Работна среда e с повишен шум и 

концентрация на изпарения от бои, лакове и други химически вещества; продължително 

физическо натоварване. Предизвикателствата се свързват с повишаващите се изисквания към 

качеството на работата на корабостроителя.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – материали, специализирани инструменти, машини и 

съоръжения, инструменти и уреди за измерване на точността на изделията, софтуерни 

продукти, инструкции, правилници, наредби и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност –  Корабоплаване и кораборемонт. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – в държавни и частни предприятия 

с дейност в областта на корабостроенето и кораборемонта. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат: 

• Корпусник, корабостроене и кораборемонт 
• Тенекеджия, корабен 
• Монтажник, корабни греди и рамки 
• Шлосер, корабен 
• Комплектовач, организатор производство, отдел „Технически контрол" 

 

� Възможности за кариерно развитие – Може да продължи с допълваща квалификация, да 

посещава различни семинари, курсове и обучения, да валидира допълнително усвоените 

компетентности. 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.  
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и 

точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в 

работата и др.  

 

�  Необходими знания и умения – за изработване на детайли и корпусни изделия; за прилагане на 

методи за изпитване на качеството на изделията; за работа с контролно-измервателна техника 

и софтуерни продукти. За упражняване на професията е препоръчително лицата да притежават 

правоспособност по заваряване в съответствие с нормативната уредба.  

  

� 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 – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.  

 

� Учебни предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Електротехника и 

електроника, Техническа механика, Устройство на кораба, Корабостроително чертане, 

Технология на корабостроенето и кораборемонта, Корабни системи и устройства, 

Електрообзавеждане на кораба, Технология на корабостроенето и кораборемонта 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 
 


