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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: КОРАБОВОДИТЕЛ  

КОД: 840010 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КОРАБ, МОРЕ, ОКЕАН, ПЛАВАНЕ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8400101 Корабоводене - морско – трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с управление и навигация 

на кораб и включва боравене с множество алманаси, астрономически таблици, морски карти и 

всички знания и умения за обработка на навигационна и астрономическа информация и други.  

 

8400102 Корабоводене - речно – трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със запознаване с видове 

корабни устройства и системи, умения за управление и навигация на кораб, боравене с лоцмански 

карти, работа с измервателни уреди, извършване на текелажни дейности и други.  

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Планира и извършва навигацията на кораба. Поддържа карти, използва 

навигационна литература и помагала. Прогнозира, анализира и решава проблеми, свързани с 

безопасната експлоатация на кораба. Участва в обработването, подреждането и 

съхраняването на товари по време на товаро-разтоварни дейности и преход на кораба. 

Участва в поддържането на кораба в мореходно състояние. Спазва правилата за здравословни 

и безопасни условия на труд. Изготвя товарни и митнически документи. Оперира с аварийно-

спасителното и противопожарното имущество,съгласно процедурите по време на 

тренировъчни обучения и реална ситуация и изпълнява задълженията си по поддръжката им. 

 

� Отговорности и задължения – Използва (разчита) показания от жиро- и магнитни компаси. 

Определя безопасен маршрут за плаване в зависимост от хидрометеорологичната обстановка 

и особеностите на района. Определя маневрените характеристики на кораба. Изпълнява 

задълженията си като член на екипажа при сформиране на състави за плаване по и срещу 

течението. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Корабоводител“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация 

по професии. 
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� Възможно работно време – Тъй като професията „Корабоводител“ е свързана с 

продължителни плавания по вода, е възможно работното време да е гъвкаво. 

 

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

Корабоводителят оперира с аварийно-спасително и противопожарно имущество, съгласно 

процедурите по време на тренировъчни обучения и реална ситуация и изпълнява 

задълженията си по поддръжката им. Спазва и наблюдава изпълнението на нормативните 

изисквания от подчинените му лица за опазване на човешкия живот по море и на околната 

среда и докладва за допуснати нарушения. 

 

� Полезна информация – Корабоводителят спазва и наблюдава изпълнението на нормативните 

изисквания от подчинените му лица за опазване на човешкия живот по море и на околната 

среда, докладва за допуснати нарушения. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В отраслите “Транспорт” (Воден транспорт), “Корабостроене” и 

фирмите, свързани с тях. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможно е плаване в неблагоприятни 

климатични условия. При изпълнение на някои от дейностите, например товаро-разтоварни 

операции и маневриране на кораба, се налага работа на височина. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Навигационни и лоцмански карти, издания, 

инструменти и радионавигационно оборудване, и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Транспортни услуги. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира – Фирми, свързани с воден 

транспорт и корабостроене. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Боцман, палубен 

• Кормчия, спасителна лодка 

• Кормчия, корабен 

• Лодкар 

• Машинен боцман 

• Моряк 
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• Оператор, шлеп 

• Пазач, фар 

• Рулеви 

• Старши моряк 

• Моряк-моторист 

 

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

квалификация по професията „Корабоводител“, могат да повишават придобитата 

професионална квалификация чрез участие в различни форми за продължаващо 

професионално развитие. 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 – Български моряшки професионален съюз: 

www.seafarerstu-bg.com/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Особеностите и условията на труд изискват от 

корабоводителя да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително 

физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на 

заповеди, инструкции и указания. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат 

физически и психически издръжливи, подвижни и сръчни. 

 

� Необходими знания и умения – Използва съвременна справочна и каталожна литература, 

професионален софтуер и компютър с интернет. Всички лица, работещи или ангажирани на 

морски кораб, преди да им бъдат възложени задължения на борда на кораба, трябва да 

преминат подготовка за запознаване с техниката на оцеляване, със задълженията по 

безопасността и по опазване на околната среда по време на експлоатация на кораба. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Завършилите обучението придобиват сертификат съгласно конвенционалните 

изисквания на Наредба № 6 за Компетенцията на морските лица в Република България. 

 

� Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Английски език, Теория и устройство на кораба, 

Морско дело, Навигационни системи и комплекси, Управление на маневрите на кораба, 

Технически средства за корабоводене, Астронавигация, Безопасност на корабоплаването, 

теория, Устройство и осигуряване на мореходността на кораба, Теория на маневрирането, 

Геодезия, Картография и лоция, Метеорология и океанография, Корабни товарни операции, 

Търговска експлоатация на транспорта, Морско право и др.  
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� 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 
 


