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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ В Ж.П. ИНФРАСТРУКТУРА  

КОД: 840030 –ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОРГАНИЗАТОР, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, Ж.П.,  

ИНФРАСТРУКТУРА, РЪКОВОДИТЕЛ, ДВИЖЕНИЕ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: РЪКОВОДИТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕ,  

КОНДУКТОР. 

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

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8400301 Експлоатация на ж.п. инфраструктура - трета степен на професионална квалификация. 

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

ръководство на движението на влаковете и друга железопътна техника в гарите, планиране и 

реализация на маневрена работа в гарите, и др. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Ръководство на движението на влаковете и другата железопътна техника 

в гарите и прилежащите към тях железопътни участъци; планиране, организация и реализация 

на маневрената работа в гарите; проверка на превозни документи на пътниците, осигуряване 

на безопасно движение на влаковете. 

 

� Отговорности и задължения – Превключване на стрелките на релсите в железопътния 

транспорт и по този начин насочване на влаковете, за да се избегнат катастрофи; ръководство 

на движението, проверка на пристигащите и заминаващите влакове. 

 

� Възможно работно време – Съгласно предварително разработен график на дежурствата. 

 

� Възможни контакти – Вътрешните професионални контакти на организатора по 

експлоатация в ж.п. инфраструктура са със служителите от гарата, с дежурния влаков 

диспечер, с ръководителите на движението от съседните гари, със служители от поделенията 

за товарни превози, регионалните отдели за безопасност на движението. Външните контакти 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура“  

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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са със служители от индустриалните железопътни клонове, с товародатели и 

товарополучатели. 

 

� Полезна информация : http://www.rail-infra.bg/ - Национална компания "Железопътна 

инфраструктура" (НКЖИ) 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Придобилият трета степен на квалификация по професията 

„Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура“ може да упражнява дейността си в 

гарите на железопътния транспорт в страната, както и в големи промишлени предприятия. 

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Организаторът по експлоатация в ж.п. инфраструктура 

трябва постоянно да се стреми да прилага в дейността си теоретичните знания и 

практическите умения в съответствие с националните и международните стандарти. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Системи за управление на стрелките и сигналите в 

гарите; средства за осигуряване на движението в междугарията – релейна блокировка, 

автоблокировка, диспечерска централизация, компютърни системи за автоматизирано 

управление на движението на влаковете; съвременна комуникационна техника – телефон, 

факс, телекс, радиовръзки, конферентна уредба. 

 

� Полезна информация : http://bdz.bg/ - Български държавни железници (БДЖ)  

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Транспортни услуги. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира – Придобилите квалификация по 

професията могат да се реализират в държавни институции, специализирани в железопътен 

транспорт (БДЖ, Метрополитен София). 

 

� Длъжности, които могат да се заемат :  

• Вагоноописвач 

• Експедитор, стоки и товари 

• Железопътен посредник 

• Контрольор, запаси 

• Оператор, определяне на маршрута на товарите 

• Организатор, експедиция, товaро-разтоварна и спедиторска дейност 

• Отчетник, изготвяне на наряди в гараж 

• Отчетник, насочване на товари 

• Получател, товари 
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• Помощник - управител на склад 

• Ръководител, търговска експлоатация 

• Спедиционен посредник 

• Стифадор 

• Талиман 

• Тарифьор 

 

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

квалификация по професията „Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура", 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 – Български държавни железници (БДЖ), Българска 

железопътна компания (БЖК) 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Умерена физическа издръжливост, сръчност при 

боравенето с технически средства, разпределеност на вниманието, наблюдателност и 

способност за откриване, разпознаване и запомняне на обекти и специфични сигнали в 

трудовата дейност, и др. 

 

� Необходими знания и умения – Технически знания, умения за планиране, умения за поемане на 

риск, умения за вземане на решения, умения за работа в екип и др.  

 

� 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 по практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

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

 

� Видове предмети, които се изучават – Електротехника и електроника, Транспортна 

инфраструктура, Транспортна техника, Безопасност на движението, Управление на 

железопътното движение, Нормативи за осигуряване на безопасността на движението и 

други. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 
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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 
 


