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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР ПО ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ  

КОД: 840080 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ ОРГАНИЗАТОР, ТЪРГОВСКА,  

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН, ТРАНСПОРТ,  

ВЛАК, ЖЕЛЕЗНИЦА, ЖП. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: ИНСПЕКТОР, РЪКОВОДИТЕЛ  

ДВИЖЕНИЕ, РЕВИЗОР. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8400801 Търговска експлоатация на железопътния транспорт – трета степен на професионална 

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

свързани с усвояване на правилата за извършване на ж.п. превози и на технологията за изготвяне 

на заявки и сметководни отчети. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Организаторът по търговска експлоатация на железопътния транспорт 

получава и съхранява билети, издава билети и карти за пътуване по железопътния транспорт, 

отчита приходите, маркира и етикира пратки, приема и проверява пристигащите и 

заминаващите влакове.  

 

� Отговорности и задължения – Организаторът по търговска експлоатация на железопътния 

транспорт дава информация на товародарителите и товарополучателите, приема заявки от 

товародарители за вагони за натоварване, таксува и калкулира вагонните пратки. Длъжен е да 

следи изправността на вагоните, подадени за натоварване. 

 

� Възможно работно време – Нормирано работно време. 

 

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

Организаторът по търговска експлоатация на железопътния транспорт е длъжен да спазва 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“  

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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Закона за железопътния транспорт, правилата за безопасна работа и хигиена на здравето, за 

противопожарна безопасност, Правилника за международните жп превози на опасни товари. 

 

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

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

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

професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ може да 

упражнява професията си в държавни институции, занимаващи се с железопътен транспорт 

(БДЖ, Метрополитен София). 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Важно за организатора по търговска 

експлоатация на железопътния транспорт е да познава добре стопанското устройство на 

страната, да разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и 

постоянно да увеличава компетенциите си.  

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Организаторът по търговска експлоатация на 

железопътния транспорт трябва постоянно да се стреми да прилага теоретичните си знания и 

практическите си умения в съответствие с националните и международните стандарти. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Копирна техника, касови апарати, телекс, факс, 

телефон, различни информационни системи в областта на железопътните превози, стандартни 

документи и формуляри. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Транспортни услуги. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат :  

• Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт 

• Началник, вагонно-ревизорски участък 

• Вагонен инструктор 

• Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт 

• Инспектор, контрол на общоопасни средства 

• Инструктор, превозни бригади 

• Контрольор, железния път и съоръженията 

• Началник, влак 

• Ревизор, безопасността на движението 

• Ръководител движение 

• Консултант, превоз на опасни товари 

• Ревизор вагони 
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• Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен 

• Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен 

• Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен 

• Технолог в железопътен транспорт 

• Инспектор ведомствен технически надзор 

• Участъков инспектор в железопътен транспорт 

• Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт 

• Вагоноописвач 

• Експедитор, стоки и товари 

• Железопътен посредник 

• Завеждащ морска регистрация 

• 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 

• Ръководител, търговска експлоатация 

• Снабдител, доставчик 

• Спедиционен посредник 

• Стифадор 

• Стоковед 

• Тарифьор 

• Управител, склад 

 

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

квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния 

транспорт", 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 :  

http://www.brc-bg.com/ -  Българска железопътна компания (БЖК)  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – За успешното практикуване на професията „Организатор 

по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ са необходими личностни качества 

като издръжливост при еднообразна рутинна дейност, концентрация, наблюдателност, добра 

памет, логическо мислене и комбинативност, съобразителност, емоционална стабилност, 

дисциплинираност и др. 
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� Необходими знания и умения – Организаторът по търговска експлоатация на железопътния 

транспорт трябва да притежава умения за работа с хора, за поемане на риск, за вземане на 

решения, 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. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Чужд език по професията, Железопътни вагони, 

Дизелови локомотиви, Електрически локомотиви, Експлоатация на локомотиви и вагони и 

други. 

 

� 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 
 


