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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО 

КОД: 543090 – ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ –  

ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ДЪРВЕСИНА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ,  

МАШИНИ, РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ, КАЧЕСТВО 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5430901 Производство на фасонирани материали – първа степен на професионална 
квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за 
участие в производството на детайли  от различни заготовки и различни изделия от дървесина.  
 
5430902 Производство на тапицирани изделия – първа степен на професионална квалификация. 

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изпълнение на 

технологични операции за  производство на  тапицерски изделия.  

 

5430903 Производство на бъчви – първа степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за произвеждане на  детайли и 

изпълняване на операции за производство на бъчви и други дървени опаковки.  

 

5430904 Производство на плетени изделия от дървесина – първа степен на професионална 

квалификация.  Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за 

извършване на основни технологични операции и процеси при производството на плетени изделия 

от дървесина. 

 

5430905 Производство на врати и прозорци – първа степен на професионална квалификация. 

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности  за извършване на 

първична обработка на дървесина и изпълнение на основни технологични операции при 

производството на врати и прозорци. 

  

5430906 Производство на мебели – първа степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за изпълняване за обработка с ръчни 

инструменти на дървесни материали, както и операции по сглобяване и събиране на несложни 

мебелни агрегати от масивна дървесина. 

 

 

 
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Работгник в дървообработването“ http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на 

професионална квалификация по професии. 
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ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Работникът в дървообработването разпознава и използва необходимите 

по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на 

изделия от дървесина. Той обработва дървесината с машини или с ръчни инструменти, 

подрежда дървения материал и изпълнява различните технологични операции в строга 

последователност. Работникът знае и може да разчита условни знаци и означения в чертежи и 

планове, познава основните процеси, машини, апарати и съоръжения в производството, в 

което работи. Извършва първично разкрояване на дървесина. Транспортира готовите изделия 

и отработените материали.  

 

� Отговорности и задължения – Работникът в дървообработването спазва правилата за 

здравословни и безопасни условия на труд. В своята дейност той е длъжен да използва 

професионална терминология, да изпълнява производствени задачи, поставени от техника или 

организатора. Работникът поема отговорност за изпълнение на задачите в определен срок, 

отговаря за качеството на своята работа. Работи в екип, спазвайки правилата за разпределяне 

на дейностите и поддържане на добър микроклимат. 

 

� Възможно работно време – Работникът може да работи на трудов договор с нормирано 

работно време или като самонаето лице. 

 

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

 

� Полезна информация – При тази професия се работи с различни видове дървесина, машини и 

съоръжения, ръчни инструменти. Работата е с широк обхват на трудови дейности в зависимост 

от организацията на производството и спецификата на изработваните изделия. 

www.bico-project.eu/.../Wood__Furniture_analysis-Bulgarian.pdf– Федерация на синдикалните 

организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в предприятия от дървообработващата и мебелната 

промишленост, на работни места за ръчни и спомагателни операции,в складове за материали и 

готова продукция, в сушилни стопанства. 

 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Предизвикателства: много често 

професионалният интерес на кандидатите за обучение се свързва с производство на мебели, 

на плетени изделия от дървесина, на тапицирани изделия и др., в които новостите повишават 

интереса на потребителите. Трудностите произтичат от рутинните дейности, шум, 

запрашеност, работа с лепила, химикали и др.   
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� Ресурси, с които трябва да се работи – дървесина, машини, ръчни инструменти, защитно-

декоративни покрития. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност - дървообработване, производство на врати и прозорци, мебели, плетени 

изделия. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – различни фирми, цехове, ателиета 

за дърводелски услуги, в условията на частен и семеен бизнес. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат : 

• Дърводелец 
• Дърводелец, поддръжка 
• Паркетчия 

• Работник, обработка на дърво 
• Работник, импрегнатор на дърво 
 

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

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

Той може да обогатява знанията и уменията си, посещавайки различни семинари, курсове и 

обучения. 

 

� Полезни връзки : 

bulwindoors@mail.bg/bulwindoors@br.bia-bg.com/ www.buldoors.org; – Асоциация „Български 

врати и прозорци” 

office@timberchamber.com; www.timberchamber.com; – Браншова камара на 

дървообработващата и мебелната промишленост  

www.mebeliarkon.com/.../ctx-48--Градинска-мебел – Изделия от ратан, бамбук и тиково дърво- 

красиви и удобни – високи умения 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – отговорност, самоконтрол, издръжливост при работа, 

технически усет и способности,терминологично правилно изразяване и др.  

 

� Необходими знания и умения – за подбор на дървесината в зависимост от спецификата на 

производството/изделията; начини за предварителна обработка на материалите, нанасяне на 

защитни покрития, сглобяване на изделията, транспорт и съхранение на готовата продукция.  

 

• Изисквана степен на образование – Изисквана степен на образование – Входящото 

минимално образователно равнище за придобиване на степен на професионална 

квалификация по професията е за ученици –  
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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, в паралелки за 

придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища, в 

центрове за професионално обучение. 

 

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

Техническо чертане, Материалознание, Технологии и машини в дървообработването, 

Технология на специалността 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 


