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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА И ФЛОТА  

КОД: 840060 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ТРАНСПОРТ, ФЛОТ,ПРИСТАНИЩА, ОРГАНИЗАТОР 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: ОРГАНИЗАТОР;  

ТЕХНИК ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА. 

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

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8400601 Експлоатация на пристанищата и флота – трета степен на професионална 

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

свързани с организиране, контрол и ръководене на обработката и обслужването на кораби и за 

всички дейности, съпътстващи организацията на водния транспорт. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Организира безопасна претоварна дейност в пристанището; работи с 

различни видове договори и документи при обработката на товари. Избралият професията ще 

обработва данни, съгласува и проследява движението на товара при транспортиране с 

различните транспортни средства; ръководи, координира и контролира пътнико- и 

товаропотоците в пристанищата. 

 

� Отговорности и задължения – Работа с пристанищни и корабни документи,типови 

технологични карти; счетоводни документи; кораби, автомобили, вагони. Организаторът по 

експлоатация на пристанищата и флота е отговорен за приемането, съхранението и 

опазването на товарите. 

 

� Възможно работно време – Нормирано работно време. 

 

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

търговското корабоплаване; Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България; Закон за митниците и др. 

 

� Полезна информация : http://www.naval-acad.bg/Bg/pristan-s.html 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“  

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Придобилите професионална квалификация по професията 

"Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" могат да работят като управител 

складово стопанство, диспечер транспортно средство, инспектор транспортна служба, 

ръководител на производствени и оперативни звена в транспорта, складово стопанство и 

далекосъобщенията, управител транспорт. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика и условията на 

работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Една от най-важните задачи на 

упражняващия професията е създаването на организация на работа, при която се увеличава 

пропускателната способност на пристанищата. За изпълнение на тези задачи пристанищата и 

фирмите, свързани с морския транспорт, се нуждаят от подготвени организатори. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Кораби, автомобили, вагони, типови технологични 

карти; пристанищни и корабни документи; договори за услуги и т.н. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Транспортни услуги. 

 

� Организации, в които може да се реализира – Корабоплавателна компания, пристанище, 

агентийски фирми (предоставят на корабопритежателя услуги във връзка с всички 

формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба), спедиторски 

фирми (услуги по уреждане превоза на товари), менингови фирми (набират екипаж на 

различни типове кораби) и други. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Оператор, определяне на маршрута на товарите 

• Организатор, експедиция, товaро-разтоварна и спедиторска дейност 

• Отчетник, насочване на товари 

• Получател, товари 

• Помощник - управител на склад 

• Ръководител, търговска експлоатация 

• Спедиционен посредник 

• Агент експедиция на товари 

• Корабен агент 

• Организатор, пътнически транспорт 
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� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили трета степен на професионална 

квалификация по професията „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“, 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. 

 

� Полезни връзки :  

http://www.stsb.bg/category/ports/ - Съюз на транспортните синдикати в България  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Практикуващият професията трябва да бъде 

дисциплиниран, организиран, отговорен, да има добър самоконтрол. 

 

� Необходими знания и умения – За професията са важни уменията за справяне с критични 

ситуации; способността да се ръководят екипи; комуникацията на чужд език; ползването на 

компютър и работата с транспортни документи. 

 

� 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. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Бизнес- комуникации; Предприемачество; Чужд език; 

Обща теория на пазарното стопанство; Техническо чертане; География на морския транспорт; 

Складово дело; Товарознание; Морско право; Транспортен бизнес; Организация на флота; 

Устройство на кораба; Теория на кораба и др. 

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 


