
 

 

СБОРНИК 

ТИПОВИ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

УВОД 

 

1. Настоящият Сборник съдържа професионално-квалификационни характеристики 

на специалностите, характерни и прилагани в системата на строителството. 

2. Квалификационните характеристики на работниците са разработени за седем 

разрядни равнища. 

3.Сборникът има за цел да осигури единство в подхода, критериите, показателите и 

др.оценки на сложността и отговорностите на изпълняваните работи на едни и същи 

работни места. 

4. Характеристиките са типови и минимални, а отделните структурни звена 

(дружества, поделения, клонове), прилагайки примерните ги допълват и 

конкретизират съобразно специфичните особености на работните места, 

производствените, организационни и управленски структури: 

- структура на длъжностна характеристика (Приложение № 1). Конкретната 

характеристика не е необходимо да прилага изцяло посочената структура, в случаите 

когато с друг вътрешно-фирмен акт дадена функция е вече решена (например,ако с 

Правилника за вътрешния трудов ред е регламентирано работното облекло); 

- управленска структура (Приложение № 2) приета на заседание на Съвета на 

директорите или утвърдена по друг ред; 

- организационни връзки (Приложение № 3). 

В тях не са включени подготвително-заключителните работи, товаро-разтоварни 

работи и почистване на работното място, свързани с изпълнение на трудовите 

задължения. 

5. Характеристиките са задължителни документи за определяне на 

квалификационното равнище и могат да служат като критерий при определяне на 

основната заплата съгласно Правилника за организация на работната заплата и 

Правилника за вътрешния ред, като се отчитат изискванията на Отрасловия 

Колективен трудов договор. 

6. Разрядът на работа отчита неговата сложност, без да се отчитат условията на труд. 

7. Всяка специалност е с шест цифров код. Първите четири цифри са в съответствие с 

Националната класификация на професиите. Петата и шестата цифри са въведени за 

този Сборник и означават: 

- за служителите- вариант на длъжност от една и съща професия; 

- за работниците петата цифра е вариант на длъжност от една и съща професия, а 

шестата-разряда, на който се назначава лицето. Когато последната цифра е “0”, 

означава, че професията няма разряд; 

- в случаите, когато за дадена длъжност шестата цифра е “2” или”3”, но в Сборника 

няма длъжностна характеристика означава, че не се препоръчва назначаването на 

такива нискоквалифицирани работници. 

- в случаите, когато за дадена длъжност няма разработена характеристика по 

предвидения в списъка диапазон на разряди означава, че тя се прилага за ограничен 

брой работници. 

8. В случаите, когато за една специалност се предвиждат няколко разряда, всеки 

работник с по-висок разряд трябва да притежава знанията и уменията за съответните 

по-ниски разряди. 
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9. Наред с изискванията, описани в характеристиките осигуряващи минимум от 

теоретични знания и умения, всеки е длъжен да знае: 

- рационалната организация на труда на своето работно място ( бригада, отдел, звено и 

др.); 

- технологическия процес на изпълняваната работа; правилата за техническа 

експлоатация на оборудването; приспособленията и инструментите, с помощта на 

които той изпълнява възложената му работа; нормите за разход на енергия, суровини 

и материали и други необходими за изпълняваната работа; 

- правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 

- основните правила при аварии; 

- сигнализация, правила за ползване и поддържане на подемно-транспортни 

механизми; 

- ефективността на производството и средствата за повишаване производителността на 

труда; 

- конкретната длъжностна характеристика, Правилника за вътрешния трудов ред и 

останалите вътрешно-фирмени нормативни документи; 

- основни понятия за себестойност на продукцията; 

- организация на управлението на предприятието; 

- взаимодействията с други технологични звена, бригади, машини и т.н.; 

- националните и/или международни норми и стандарти, отразени в проектните 

разработки; 

- изискванията предявени към качеството на изпълняваната работа; 

- да организира, ползва и изпълнява фирмените разработки , свързани със Системата 

по качество и отнасящи се до неговата дейност. 

10. Работниците притежаващи 6 и 7-ми разряд освен посочените в т.9 задължения 

трябва да знаят и: 

- техническите изисквания на материалите; 

- нормите за разход на материали; 

- разчитане на чертежи, означени детайли и възли; 

- изискванията за качество на съответните видове работи, които изпълняват; 

- изискванията за работа при зимни условия; 

- предназначението на всички подемни и такелажни машини и съоръжения, с които 

работи и сигнализацията; използвана при работа с тях 

- да измерват и изчисляват необходимите и действително вложените материали и 

извършената работа; 

- организират, ръководят, контролират и отчитат работата на бригадата; 

- основните правила и начини за определяне на повърхнини и обеми; 

- начините за съставяне на количествени и стойностни сметки. 

11. Работниците, заети непосредствено с управлението на машини и съоръжения са 

длъжни да имат ремонтна квалификация в степен достатъчна, за да могат 

самостоятелно в процеса на работа да отстраняват текущи повреди , както и да взимат 

участие в извършваните ремонти. 

12. Машинистите на пътни и строителни машини на ход трябва да притежават 

категория “Т”, съгласно Закона за движение по пътищата. 

13. Шофьорите и машинистите на пътни и строителни машини освен вписаното в 

длъжностната характеристика и посоченото в т.9, т.10 и т.11 трябва допълнително: 

- да извършват ежедневното обслужване на машините, да ги поддържат в чисто и 

изправно състояние; 
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- да зареждат необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни 

течности; 

 да- познават връзката между отделните механизми на машините; 

- да извършват монтажа и демонтажа на различното оборудване. 

14. Машинистите на изкопни машини трябва допълнително: 

- да извършват или участвуват при извършването на всички видове изкопно-насипни 

работи с различните оборудвания на загребващото устройство като изпълняват 

функции, операции и манипулации предвидени по технологичен ред в карти, 

технологии и ПСД. 

15. В случаите, когато нормалната експлоатация или паспортната характеристика на 

машината не могат да бъдат осигурени от един работник, на тази машина може да се 

назначи и помощник. Препоръчително е той да притежава минимум един разряд по-

нисък от този, който се изисква за дадената машина. 

16. Посочените в настоящия Сборник граници на числени показатели за тегло, 

товароподемност, обем, мощност и др. подобни се разбират включително. 

17. За уплътняване на работното време работодателят или прекият ръководител може 

да се възлага на всеки работник допълнителна работа, неписана в характеристиката му. 

18. Характеристиките съдържат извършваните основни и най-често срещани работи, 

целесъобразното образование и правоспособност за съответното работно място. 

19. Квалификационното равнище на постъпващите работници се установява със 

съответните документи, доказващи последователността на присвояване на по-висок 

разряд. 

20. Работници,които започват работа за първи път и не притежават документ за 

професионална квалификация се назначават с трети разряд, и в течение на 6 месеца по 

своя инициатива трябва да се включат в професионален курс. 

21. Минималното образователно равнище, което се изисква за заемане на отделните 

длъжности е: 

- за работници-основно и курс за квалификация; 

- за шофьори-основно и правоспособност; 

- за машинисти на пътни и строителни машини-СПТУ или основно; курс за 

квалификация; обучение за вида и типа машина с която работи; а в случаите когато 

техническата документация е на чужд език- и основни познания по съответния език; 

- за ръководители, за служители на ръководни длъжности и за специалисти-

анализатори -висше; 

- за приложни специалисти-средно специално; 

- за помощен персонал-средно; 

- персонал зает с услуги на населението и охрана-основно и курс за квалификация. 

22. Минималният трудов стаж по специалността за работниците е: 

- за 5 разряд-3 години с четвърти разряд; 

- за 6 разряд-4 години с пети разряд; 

- за 7 разряд-5 години със шести разряд. 

23. В случаите, когато има основателни съмнения във валидността на представяните 

документи за професионална квалификация, кандидатът се назначава с трети разряд и 

по негова инициатива доказва своите професионални умения пред посочено от 

работодателя учебно заведение или с работата си - по време на изпитателния срок 

(срочния трудов договор). 

24. Ученици от учебни заведения и лица не-навършили 18 г. възраст се назначават с 

първи и втори разряд, а студенти - с трети разряд като се спазват изискванията на 

нормативните актове.  
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25. Минималният трудов стаж за длъжност ръководител и за служители на ръководна 

длъжност е 5 г. 

26. Кандидатите за работа в чужбина трябва да имат минимум 5 г. трудов стаж по 

специалността, за която кандидатствуват и да не са по-възрастни от 50 г., с изключение 

на млади специалисти завършили средно специално или по-високо образование. 

27. Кандидатите за ръководители, за служители на ръководни длъжности и за 

специалисти-анализатори трябва да притежават свидетелство за правоуправление, да 

работят с компютър, а тези за чужбина-да владеят съответния език, което се доказва с 

документ или пред комисия на работодателя. 

28. Предпочитаният пол за работниците е мъжки. 

29. Работниците и служителите на всеки три години преминават през курс за 

опресняване на знанията. Този срок може да е по-малък, когато се налага запознаване с 

нови материали и технологии. 

31. Работниците, притежаващи шести и седми разряд на всеки три години подлежат 

на проверка, на която доказват своето квалификационно равнище. На работниците, 

които не издържат проверката или непостигнат изискванията, се предлага трудов 

договор за по-малък разряд. Такава проверка може да се прави и на по-малък период, 

ако лицето системно не доказва съответната квалификация. 

32. На желаещите да преминат в по-висок разряд се организира курс съгласно Закона 

за професионално образование и обучение, при спазване изискванията на Кодекса на 

труда. 

33. Право на обучение за повишаване на квалификация и преквалификация имат 

работници и служители, работили минимум една година и показали добросъвестност 

и умения при изпълнение на възложената им работа. За да кандидатстват за по-висока 

квалификация, работниците трябва да са работили минимум една година с по-ниска 

квалификация. 

34. Учебните планове за повишаване на квалификацията и преквалификацията на 

работниците се съгласуват с предприятието-заявител. На изпитите най-малко 

половината от комисията е от специалисти, посочени от предприятието. Успешно 

завършилите получават документ за квалификация. 

35. Защитените квалификационни равнища, завършените курсове за квалификация и 

преквалификация се вписват в досието на работника и служителя, ако не съществуват 

други форми за лична производствена характеристика. 

36. На работно място обединяващо две специалности (напр. зидаро-мазач) може да се 

назначава лице притежаващо съответните документи за двете специалности 

поотделно. 

37. Работниците, притежаващи пети и шести разряд по една специалност трябва да 

имат документ поне за още една строителна специалност с квалификация не по-ниска 

от четвърти разряд, а работниците със седми разряд трябва да имат не по-малко от две 

други строителни специалности с квалификация не по-ниска от четвърти разряд. 

 

38. До въвеждането на унифицирана национална система за квалификационни 

равнища се прилага следната класификация: 

 

Работници Разряд Степен 

начинаещи 1-2 І 

ниско-квалифицирани 3-4 І 

средно-квалифицирани 5-6 ІІ 
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високо-квалифицирани 7 ІІІ 

 

Длъжностите, за които най-високият разряд е шести се класифицират като високо 

квалифицирани. 

39. Всяко структурно звено при изготвяне на конкретната длъжностна характеристика 

изписва и правата на работника или служителя, към които освен предоставените му с 

Кодекса на труда и с други държавни нормативни актове,се включват: 

- правото да подписва определени документи; 

- правото да се разпорежда с материали, механизация и др.подобни; 

- правото да предлага промени в трудовия процес, управлението и др.; 

- правото да предлага мерки за стимулиране; 

- правото да предлага приемане и освобождаване на персонал; 

- правото да контактува с контрагенти и т.н.  

Правата трябва да осигуряват възможност лицето да изпълнява пълноценно 

възложената му работа и да бъдат балансирани с неговите  отговорности.  

40. При подписване на трудовия договор заедно с началния инструктаж по Наредба № 

3/14.05.1996 г. (за инструктажа на работниците и служителите), работникът или 

служителят задължително се запознава с този Увод и конкретната си длъжностна 

характеристика срещу подпис. Подписаната длъжностна характеристика се съхранява 

в личното дело на работника или служителя. 

41. По смисъла на настоящия Сборник: 

- “професия” е съвкупност от специални знания, конкретни умения и опит, придобити 

в резултат на обучение и които се реализират в определен вид труд ( например 

строителен работник); 

- “специалност” е съвкупност от знания и умения по определен вид работи или 

дейности, включени в една професия (например зидар) ; 

- “професионална квалификация” е критерий за степента на овладяване на знания, 

навици и професионално значими качества, придобити чрез обучение или натрупан 

опит и която е предпоставка за изпълнение на конкретна трудова дейност; 

- “длъжност” конкретизира вида и съдържанието на трудовата дейност на лицето, 

изразяваща се в система от функции, задачи и други изисквания към него, 

изпълнявани на дадено работно място, които са описани в длъжностната 

Физически Умствени Околна среда 

седене вземане решение движещи машини 

стоене изобретяване рязка смяна на температура 

ходене изследване излагане на дразнител 

изкачване изчисляване миризми 

носене превеждане специална екипировка 

навеждане анализиране наднормени шумове 

коленичене докосване ел.магнитно излъчване 

обръщане гледане контакти с разтвори, масла 

завъртане слушане хлъзгави места 

бутане усмихване вибрации 

дърпане опитване на вкус работа на открито 

захващане  работа на закрито 

изолиране от хора   
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характеристика и са отразени в разписанието на длъжностите (например зидар 5-ти 

разряд във фирма “А” на обект “В”); 

- под “бригада” се разбира група работници или обособено производствено звено, за 

да се изпълняват заедно определени видове работи на един обект или подобект; 

- “бригадир” е упълномощено от бригадата и прието от работодателя лице, което 

непосредствено ръководи и взима решения по организацията и изпълнението на 

възложената работа на бригадата; 

- “работно място” е частта от строителната площадка или производствената площ на 

цеха, стая, помещение и др. подобни, което е  съоръжено с необходимите средства и 

предмети на труда, необходими за изпълнението на определен вид работи. 

 

 

 

Приложение № 1 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

І. Общи положения. 

ІІ. Длъжностни задължения. 

2.1. Характеристика на изпълняваните работи. 

2.2. Изисквания за заемане: нормативни изисквания, образование, трудов стаж, 

възраст, предпочитан пол, семейно положение, допълнителни квалификации и 

преквалификации, психофизиологични, колегиалност (контактност). 

2.3. Отговорности включително и  за качеството. 

ІІІ. Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал. 

3.1. Подчиненост  

3.2. Подчинени длъжности 

3.3. Заместимост 

3.4. Ръководи дейности 

3.5. Отговорност за безопасността на други лица. 

3.6. Съвместяване на функции и длъжности. 

3.7. Отговорност за вътрешни и външни контакти. 

3.8. Задължения за конфиденциалност , опазване на тайната и забрана за конкуренция. 

3.9. Права (извън тези по Кодекса на труда). 

ІV. Други специфични изисквания. 

4.1. Осигуреност на работното място. 

4.2. Полагаемо работно облекло. 

4.3. Степен на физическа сръчност при извършване на ръчни и механизирани работи. 

4.4. Условия на работа: 
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         приложение 

№2 

“.........................”АД 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

гл. юристконсулт 
секретар 

охрана, режим, 
ппо 

ДИРЕКТОР по  

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 

ВЪПРОСИ 

 
ДИРЕКТОР  по 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

качество, 
строителна 

лаборатория  

отдел 
“МЕХАНИ

ЧЕН” 

отдел 
“СЧЕТОВОД 

СТВО” 

отдел 
“АДМИНИСТР 

АТИВЕН” 

отдел 

“МТС” 

отдел 

“ОРС” 

отдел 

“ПТО” 

отдел 
“ЕНЕРГИ 

ЕН” 

столова складове Н-к група 
строителни обекти 

КЛОНОВЕ 

Технически 
ръководител 

Технически 
ръководител 

транспорт 
производствени 

цехове 
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Изпълнителен

директор
Зам.директор

Н-к

отдел

"ПТО"

издават заповеди,

получават информация

Н-к отдел "ОРС"

Н-к група

стр.обекти

Н-к цех

Н-к "КБО и АО"

Н-к цех

Главен

счетоводител

Главен

юристконсулт

Н-к ТРЗ

Финансови

институции

служители  в

отдела

Н-к "МТС"
Инженер по

качество

Доставчици,

подизпълнители и

други

Инвеститори

подава и

получава

информация

подава и

получава

информация

Приложение № 3ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ ЗА

Н-К ОТДЕЛ "ПТО"

издава заповеди

получава информация
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ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

121102 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР (АД), УПРАВИТЕЛ ООД,  ДИРЕКТОР 

(ПОДЕЛЕНИЕ, КЛОН) 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа:, на основаната на нормативните 

актове, ръководи цялостната дейност на предприятието; изпълнява решенията на 

Съвета на директорите; насочва дейността за постигане на устойчиви темпове на 

развитие на производството, за повишаване на производителността на труда, за 

своевременно внедряване на нови техника и методи, на научна организация на труда и 

управлението; взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване; грижи се за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; съдействува за развитието и 

инициативата на работещите; подписва всички финансово-счетоводни имуществени и 

административно управленски документи; назначава, преназначава и освобождава 

работещите; сключва договори; изпълнява задълженията към държавния бюджет; 

използува морални и материални стимули за изпълнение на задачите. 

Нормативни изисквания: да познава и следи съвременните методи и 

постижения на науката и техниката по предмета на дейност на предприятието; да 

владее чужд език; да знае нормативните документи в областта на строителството, 

търговското, стопанско, наказателно и трудово право; да познава FIDIC. 

Отговорности: за оперативната, нормативната, технологичната, 

производствената, правната, икономическата и организационната уредби на дейността 

на предприятието и за финансовите резултати, за гарантиране на интересите на 

собственика. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността-висше образование, владеене на западен 

език. 

ІІІ.Подчинен е на-Съвета на директорите, изпълнителния директор. 

ІV.Подчинени длъжности-целия персонал. 

V.Заместима-от зам.-директора. 

 

 

122201 ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността 

на отдела, експлоатацията и ремонта на енергетичното оборудване; осигурява 

планирането на работата на енергийното оборудване; разработва планове за 

необходимата енергия, топлина, пара, сгъстен въздух; съставя разчети за снабдяване с 

резервни части; участвува в разработване на перспективни планове и повишаване 

ефективността на производството; участвува при разглеждане на проектите за 

енергоснабдяването и изпитанията и приемането на новите мощности, енерго-

съоръжения и мрежи; организира проверката на приборите за отчет, контрол, защита 

и автоматика; разработва мероприятия за повишаване надеждността и 

икономичността на енергийните съоръжения, за създаване на безопасни и 

здравословни условия на труд и предотвратяване на аварии; организира отчитането и 

анализа на разходите на ел.енергия и гориво. 

Нормативни изисквания: да знае организацията на енергийното обслужване 

на фирмата; нормативните документи за ремонта на ел.машини и съоръжения; 

техническите характеристики и конструктивни особености, назначенията и режима на 

работа на оборудването и правилата за техническа експлоатация; технологията на 
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производството , изискванията за организация на труда при експлоатация и ремонт; да 

познава опита и нововъденията у нас и чужбина; правилниците, инструкциите и др. по 

енергийно обслужване; да владее западен език  

 Отговорности: контролира икономичното разходване на енергия; осигурява 

надзор над контролно-измерителните, електротехническите и топлотехническите 

прибори 

 

 

122305 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО… (ПОДЕЛЕНИЕ,КЛОН), ДИРЕКТОР ПО … 

(АД) 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: подпомага изпълнителния 

директор (директора) и го замества в съответствие с предоставените му пълномощия; 

ръководи цялостната производствена дейност на предприятието; ръководи развитието 

и внедряването на научно-техническия прогрес, на нови технологии, форми на 

организация и управление на производството; осъществява взаимодействието между 

отделите; участвува в разработване на перспективните планове за развитие; ръководи 

разработването на техническата документация за офертите и договорите; контролира 

качеството на строителството и произвежданата продукция; разрешава започване на 

строителството; организира мероприятия по безопасните и здравословни условия на 

труд; разработва анализи, прогнози, концепции, нормативи и проекти за управление и 

развитие; насърчава използуването на челния опит и постижения в теорията и 

практиката; взима еднолични управленчески решения в рамките на компетенциите 

му; утвърждава надвишен размер на заплати; организира взаимоотношенията с 

партньорите; решава спорове между ръководителите на отделните структурни звена; 

утвърждава оперативни план-графици и др. с цел изпълнение на задачите и 

договорите; организира и ръководи първоначалната разработка и последващите 

ревизии на плана по качеството съгласно изискванията; предприема своевременно 

мерки за недопускане на несъответствия, свързани както със системата за качество, така 

и с изпълнение на определени процеси и влагане на продукти съответствуващи на 

техническите изисквания; изготвя доклади, справки и други документи възлагани от 

изпълнителния директор (директора); организира и провежда съвещания по искане на 

изпълнителния директор (директора) или по негова лична преценка; съгласувано с 

пълномощника по качеството разработва и възлага разработването на специфични 

процедури, планове по качество, работни и технологични инструкции; прави 

предложения за повишаване на производителността на труда и ефективността на 

качеството; спира изпълнението и разпорежда отстраняването на некачествено 

извършени работи; контролира и разрешава плащания на изпълнителския състав 

(работниците); дава предложения за промяна на месечното заплащане на инженерно-

техническия персонал; предлага освобождаването на подизпълнители, които системно 

нарушават технологичната дисциплина; предлага отстраняването на доставчици които 

системно доставят некачествени материали. 

Нормативни изисквания: да познава нормативните документи по управление 

на фирмата, техническите правилници, нормите и нормативите за организация, 

технология, изпълнение и управление на строителството; да работи с FIDIC. 

Отговорности: за квалификацията на работещите и движението на работната 

сила; за разпределението и движението на механизацията и автотранспорта; за 

ефективното използуване на материалите; за подготовката на строителството; за 

отчитане изпълнението на строителството; за завършването на обектите с качество 
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съответствуващо на договорните, проектните и други изисквания; за изпълнението и 

отчитането на раздели и показатели от плана; за спазване на трудовата и 

технологичната дисциплина. 

II.Изисквания за заемане на длъжността-висше образование. 

III.Подчинена е на изпълнителния директор (директора). 

 

 

122309 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ПТО” (ТЕХНИЧЕСКИ) 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността 

на отдела; организира осигуряването на обектите с работни проекти, РПОИС, ПСД и 

други; ръководи работата за оценка на техническите проекти на обектите; организира 

работата в техническо и технологично отношение, ценообразуването и оферирането; 

съпоставя актовете и нарядите за видове и количества работи; регистрира постъпилите 

ПСД и връща нередовните; поддържа екзекутивната документация заедно с РПОИС и 

ПСД на завършените обекти; изготвя работни и технологични инструкции, карти и 

други части по плановете за качество;  проверява качеството по искане на възложителя 

и по разпореждане на гл.мениджър по качеството или директора; предприема 

своевременно мерки за недопускане на несъответствия както със системата за качество, 

така и с изпълнението на определени процеси и влагането на продукти 

несъответствуващи на определените технически изисквания; изготвя доклади, справки 

и други документи по искане на пълномощника по качеството; организира 

внедряването на съвременни технологични решения и продукти за подобряване 

показателите на качеството; подготвя за утвърждаване лимити за материали и 

механизация и отчита разходите им; участвува активно в подготовката на документите 

и в самите приемателни комисии; предлага на ръководството изготвяне на експертизи 

и изпитвания за доказване качествата на определени детайли, продукти и др.; под 

негово ръководство се изготвят и актуализират калкулативни табла, като се спускат 

лимити за механизация и материали; обезпечава оперативното регулиране на 

производството и ритмичната работа на поделението; ръководи изготвянето на 

сертификатите за отчитане и приемане на работите на възложителите, на база договор 

и количества подадени от ръководителя на обект; съставя разчети за материални 

ресурси, оборудване, временни бази и др.; координира дейността между звената в 

поделението; подготвя договори и оферти, отчита и анализира производството; 

осигурява разработването и внедряването на нормативи за оперативно календарно 

регулиране на производството; анализира изпълнението на задачите и осигурява 

оптималното използване на оборудването и ресурсите с цел съкращаване на 

производствения цикъл; подготвя необходимата документация за завършване и 

предаване на обекти в експлоатация; осигурява прилагането на техническите 

нормативи за разход на работна заплата. 

Нормативни изисквания: да знае основната нормативна уредба в 

строителството, инвестиционната политика, принципите на пазарния мениджмънт; 

организацията и технологията на строителното производство; познава техническите 

новости; икономиката и основите на трудовото законодателство, FIDIC. 

Отговорности: професионално да  класифицира и съхранява документите, 

произтичащи от системата по качеството; отговаря за подготовката и качественото 

изпълнение на обектите в съответствие с  договорните, проектните и други изисквания; 

за изготвянето на производствените програми, календарните графици и 

др.,осигуряващи изграждането на обектите. 
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122310 НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОРС” 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: ръководи отдела; организира, 

контролира и осигурява ритмичността на строителството; осигурява нормативи за 

оперативно-календарно планиране и система за оперативно ръководство на 

строителството; подпомага другите отдели при съставяне на годишни планове; 

подготвя информации за изпълнение на графиците и договорите и дава предложения 

за подобрения и изменения; организира оперативния контрол за осигуряване с 

материали, работници, оборудване, механизация, инструменти и комплектация на 

заявките за обектите и при констатиране на престои осигурява бързото им 

отстраняване; участвува при съставяне, реализация и контрол по изпълнение на 

мобилизационните планове; съвместно с ПТО участвува в подготовката и 

провеждането на конкурси и подготовката и подписването на договори с 

подизпълнители; контролира договорите с подизпълнителите; координира 

проектното осигуряване на обектите в съответствие с графиците за изграждане на 

обектите; оформя месечните двустранни сметки и фактури на подизпълнителите и 

доставчиците; съгласува нерешени въпроси с другите звена; оформя документите 

необходими за актуване и разплащане на изпълненото строителство; съгласува мостри 

и образци с инвеститора. 

Нормативни изисквания: да знае документалните изисквания за оперативно 

планиране и отчитане на строителството; икономиката и организацията на труда; 

формите за диспечерски контрол; методите за получаване,съхраняване и обработка на 

достоверна оперативна информация; новостите в строителните технологии, материали 

и изделия. 

Отговорности: съвместно с МТС контролира работата на складовете; отговаря 

за недопускане на престои на работници, машини и съоръжения; за работата на 

диспечерската служба ; отговоря за своевременното осигуряване на механизация и 

съоръжения. 

 

 

122312 НАЧАЛНИК ГРУПА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: осъществява непосредственото 

оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на групата обекти; 

преглежда и предава работните проекти за изпълнение на техническите ръководители; 

следи за съставянето на актове на всички извършени видове и количества  работи и за 

съставянето на нови актове на коригирани и впоследствие признати работи; съвместно 

с техническите ръководители разработва мероприятия за снижаване на себестойността 

и следи за изпълнението им; осъществява подготовката за  сключването на договорите 

за строителство; контролира работата на техническите ръководители като в случай на 

нужда изпълнява и техните задължения. 

Нормативни изисквания: да знае нормативните актове, свързани с изпълнение 

на строителството, геологопроучвателните работи на обектите, производствените 

мощности и режими на работа на оборудването и машините на обектите; 

икономиката и организацията на производството, труда и управлението; FIDIC; 

трудовото и здравно законодателство; безопасните и здравословните условия на труд. 
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Отговорности: отговаря за изпълнението на плана, своевременното и 

качествено предаване на всеки обект поотделно; носи материална, дисциплинарна и 

наказателна отговорност за нанесените щети на обектите и солидарна отговорност за 

не проявен надзор над преките извършители на щетите. 

Забележка: към настоящата се включват описаните задължения, изисквания и 

отговорности посочени в длъжностната характеристика за технически 

ръководител. 

II.Изисквания за заемане на длъжността-висше образование. 

III.Подчинен е на-директора, зам.директора. 

IV.Подчинени длъжности-технически ръководител, строителен техник. 

V.Заместим от-технически ръководител. 

 

122313 РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: участва в избора на 

конструктивно решение, на монтажните работи, на организацията и технологията на 

строителство, механизация, материали и т.н. с оглед на  използване на съвременните 

научно-технически постижения; участва в изработване на пълни и точни проектно-

сметни документации на проекта; ръководи повереният му проект по всички 

стопански въпроси; организира и отговаря за изпълнение на задачите, ритмичността 

на строителството, качеството и ефективното използване на суровините, материалите, 

основните и оборотни фондове и човешката сила; следи за спазване съотношението 

между ръста на производителността на труда и работната заплата; внедрява новите 

методи за организация; следи за усъвършенстване на производството, технологията и 

механизацията; разработва и внедрява мероприятия за снижаване трудоемкостта и 

себестойността на продукцията; създава условия за повишаване коефициента на 

сменност; организира планирането, изчисляването и съставянето на отчети; 

координира работа на отделните изпълнители и подизпълнители; възлага решението 

на отделни въпроси по изпълнение на договора за проекта на съответни изпълнители; 

следи и отговаря за спазване на проектната себестойност; организира разкриване на 

възможности за снижаване стойността и времетраенето на проекта; нарежда 

отстраняване на некачествено извършени работи или вложени некачествени 

материали; нарежда провеждане на лабораторни изпитания при отклонения от 

изискванията; спира изпълнението на строителството при неизпълнение на 

нареждания за отстраняване на констатирани нарушения; предлага на инвеститора да 

не се заплащат лошокачествени СМР; води ежедневен дневник за състоянието на 

обекта. 

Нормативни изисквания: да знае нормативните изисквания по ръководене  

изпълнението на проекта; нормативните и технически изисквания в областта на 

строителството; нормативите за разход на материали, суровини и труд; техническите 

изисквания към качеството; да работи с FIDIC. 

 

 

122314 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ 

І. Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: осъществява непосредственото 

оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния 

обект; подробно проучва ПСД и работните чертежи; участвува в разработването на 

РПОИС; контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка 
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с инвеститора; упражнява контрол на строителната площадка; преглежда и предава 

работните проекти на изпълнителите; своевременно съставя актове на всички 

извършени работи и  съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати 

работи от инвеститора; изготвя мероприятия за снижаване на себестойността; следи за 

качественото и срочно изготвяне на отчетните документи; съвместно с другите отдели 

изготвя обобщено (калкулативно) табло и анализира резултатите; проверява 

калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, 

ползувана механизация и др.; изготвя и подписва нормираните планови задания, 

акордни наряди и др.; подготвя заявките за материали, механизация, работна сила; 

изработва актовете, които подписва инвеститора; създава условия и полага грижи за 

професионалната подготовка и повишаване на квалификацията на работниците; 

изучава новостите и ги прилага в практиката; осигурява необходимите предпазни 

средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната 

защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия; 

уведомява прекия ръководител за станали злополуки; приема от бригадирите 

извършената работа по количество и качество; отчита изпълнението на строителството 

и го предава на инвеститора; снема (закрива) обекта от отчет; извършва технологичен 

контрол на качеството на строителството и на материалите доставяни на обекта; 

контролира правилното подреждане и съхранение на строителните материали. 

Нормативни изисквания: да знае законите и други нормативните актове в 

областта на ТСУ и строителството; методите и технологията на извършваните СМР, 

свойствата и качествата на материалите; производствените мощности и режима на 

работа на оборудването и машините работещи на обекта; икономиката и 

организацията на производството, труда и управлението; трудовото законодателство; 

охраната на труда; FIDIC.  

Отговорности: за изпълнението на плана по всички показатели; за срочното и 

качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти; достигане плановата 

производителност на труда; безопасните и здравословните условия на труд на обекта и 

недопускането на аварии и трудови злополуки; лична материална, дисциплинарна и 

наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети и солидарна отговорност 

за не проявен надзор на преките извършители на щетите; най-икономичното 

разходване на суровини, материали и енергия. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността- висше техническо, средно специално. 

ІІІ.Подчинен е на изпълнителния директор (директор), заместник директор, групов 

технически ръководител. 

ІV.Подчинени длъжности- строителен техник, строителни бригади. 

V.Заместим от-строителен техник. 

 

 

122319 НАЧАЛНИК ЦЕХ 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: осъществява ръководството на 

цялата производствено-стопанска дейност на цеха; следи за изпълнение решенията на 

ръководството; организира работниците за пряко и непосредствено участие в 

приемането и съхраняването на всички материали, изделия, конструкции и 

съоръжения нужни за работата на цеха и полага грижи за най-икономичното им 

използуване; преглежда и предава на работниците заданията за работа; следи за 

отчитане на реалната себестойност на произведената продукция; предава 

произведената продукция; внедрява новостите в производството; изготвя отчетните 
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документи за направените разходи; подготвя предложения за формиране на заплатите 

на работещите в цеха; изготвя своевременно заявки за материали и извършване на 

технологични ремонти на машините и съоръженията; следи за правилната 

експлоатация на оборудването в цеха; грижи са за повишаване професионалната 

квалификация на подчинените работници; съдействува за нормален социално-

психологически климат сред работещите и за непрекъснатото им нравствено и трудово 

възпитание; при доказана техническа необходимост или други причини предлага 

промени в числения и квалификационен състав на работещите; прави предложения за 

решаване на социални и битови въпроси; преустановява работа при нарушаване 

правилата за безопасни и здравословни условия на труд; предлага на ръководството 

налагане и отменяне на дисциплинарни наказания. 

Нормативни изисквания: да знае задачите на цеха и нормативните документи 

отнасящи се до дейността му; технологичните изисквания, включително и 

технологията, на произвежданата продукция; оборудването на цеха и правилата за 

техническата експлоатация; нормативните документи по трудовото и социално 

законодателство и заплащането на труда. 

Отговорности: отговаря за изпълнение на плановите показатели на цеха; за 

спазването на трудовата и технологичната дисциплина; за качеството на 

произвежданата продукция. 

 

122330 НАЧАЛНИК АСФАЛТОВА БАЗА 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: осигурява рационална 

експлоатация на асфалтовата база; познава детайлно производствените мощности и 

технологията на производствения процес; организира разпределението на смесите по 

обекти; контролира спазването на рецептурите за различните смеси, натоварването на 

автомобилите; организира отстраняването на възникнали аварии и подпомага 

ремонтната бригада; ръководи работата по експедицията и следи за отчитане на 

оперативната информация; ежемесечно изготвя работна карта, а тримесечно -  

обобщено (калкулативно) табло за отчитане себестойността; следи за спазване на 

трудовата дисциплина и полезното използване на работното време; организира 

прегледи и ремонти на техниката; следи за наличието на различните фракции, битуми 

и др. необходими за производството; дава нареждания за видовете произвеждани 

смеси и експедицията им по обекти. 

Нормативни изисквания: да познава нормативните документи в областите на 

техническото оборудване на базата и изискванията за техническа експлоатация; 

трудовото законодателство; икономически познания за ефективност на 

производството. 

Отговорности: за техническата изправност на машините и съоръженията; 

правилното отчитане на документацията; спазване правилата за безопасна работа; за 

редовното снабдяване със суровини, горива и материали; за не осъществен надзор над 

преки извършители на щети; за пълноценната експлоатация на предоставените за 

деня автомобили; за охраната на базата. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: висше образование. 

 

 

122331 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 

І.Длъжностни задължения. 
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Характеристика на изпълняваната работа: ръководи и участва в 

разработването на проекти за развитие на направлението; осигурява единно 

методическо ръководство на системата от дейности; изучава нашия и чуждия опит в 

областта на теорията и практиката; изучава и спазва нормативните документи; 

организира и участва в изработването на система от показатели за оценяване обекта на 

управление, организира планомерното и ритмично изпълнение на производствено-

икономическите задачи; организира и участва в подготовката на управленски 

програми, като създава необходимите предпоставки и условия за протичане на 

производствената дейност в съответствие с утвърдената система от показатели за 

оценяване на съответната сфера на дейност; регулира процеса и координира задачите 

по време и място; следи за ефективното използване на производствените, материални 

и човешки ресурси; изследва и анализира степента на влияние на отделните фактори 

върху производството, моделира производствено-стопанските процеси и явления и 

определя насоките за усъвършенстване на оперативно-стопанската дейност; проучва, 

анализира и оценява качеството на прилаганите норми и нормативи в стопанската 

дейност и дава мнение за тяхното усъвършенстване; своевременно установява 

недостатъците и слабостите в процеса на управление и информира ръководството; 

усъвършенства методите и средствата за контрол; разпределя пропорционално и 

целесъобразно производствените задължения между отделните изпълнители 

съобразно поставените задачи; контролира и оценява количеството и качество на 

работата на изпълнителите; организира функционалните взаимоотношения между 

отделните служители в направлението. 

Нормативни изисквания: да знае нормативните документи в областта, която 

ръководи; принципите и механизмите за управление; организацията на 

производството и труда;методите за получаване, съхраняване и обработване на 

достоверна информация за производствено-икономическите и социално- 

психологическите процеси и явления управляваната от него система; основите на 

трудовото и административно право, FIDIC. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: висше образование, минимум един чужд 

език; компютърни умения и задължително владеене на  WORD и EXCEL; FIDIC. 

 

 

122501 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “СОЦИАЛНО БИТОВО И АДМИНИСТРАТИВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ” 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: изготвя и следи за изпълнение на 

договорите за наемане на офиси, общежития, магазини и др.; организира 

обзавеждането им с оборудване необходимо за нормалното им функциониране; 

организира поддържането на чистота в тях; проучва, договорира, снабдява и съхранява 

хранителни продукти, имущество, облекло, канцеларски материали и др.; организира 

и контролира входящата и изходящата информация, сроковете за отговор на 

постъпили  жалби и др., отпечатването  и размножаването на текущата управленска 

информация и цялостния оборот на документи; организира поддържането на 

размножителната, машинописната, компютърната, кухненската и медицинската 

техника; организира и ръководи посрещането и настаняването на новоназначените 

работници и служители, на завръщащите се от отпуск и командировка; организира 

изпращането и транспортирането на персонала; организира и контролира спазването 

на вътрешния ред, дисциплина и охранителен режим; участвува в подбора на 

работещите в социално-битовото и административното обслужване; анализира и 
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предлага на ръководителя насоки за усъвършенствуване на социално-битовото и 

административното обслужване. 

Нормативни изисквания: да познава структурата, организацията и 

Правилника за вътрешния ред; нормативните документи по организацията и 

отчитането на социално-битовата и административната дейност; реда за договориране 

и снабдяване с оборудване, хранителни стоки, имущество, канцеларски материали и 

др.; организацията и отчитането на оборота на документи. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността-висше образование; трудов стаж по 

специалността 5 г.; предпочитан пол-мъжки; владеене на руски език (за ОНД); 

свидетелство за правоуправление. 

ІІІ.Подчинен е на ръководителя на предприятието. 

ІV.Подчинени длъжности: специалист СБО, преводач, началник охрана, технически 

секретар, обслужващ и помощен персонал. 

ІV.Заместима е от специалисти по хранене, СБО, началник отдел “работна сила”. 

 

 

122601 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “МЕХАНИЗАЦИЯ” 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността 

на отдела в съответствие с основните функции и задачи на фирмата; разработва 

мероприятия за най-ефективно използуване на строителната механизация, машините, 

механизмите, съоръженията и автотранспорта и отчита тяхната работа; организира и 

контролира  прегледите, изпитанията и профилактичните ремонти на оборудването, 

строителната механизация, съоръженията и автотранспорта; предлага на отдел 

“Материално техническо снабдяване” спесификация на  резервните части; участвува в 

подготовката на предложения за реконструкция, модернизация и техническо 

превъоръжаване, внедряване на механизация и автоматизация; грижи се 

организацията на труда на работещите в ремонтните служби 

Нормативни изисквания: да знае нормативните документи за експлоатацията 

и ремонта на машините и съоръженията; организацията на ремонтната дейност във 

фирмата; техническите характеристики, конструктивните особености, назначението и 

режима на работа на машините и съоръженията във фирмата и правилниците за 

техническата им експлоатация; технологията на ремонтните работи; изискванията за 

организация на труда; водещия опит в страната и чужбина; перспективите за 

техническото развитие на фирмата.  

Отговорности: отговаря за правилната експлоатация на машинния парк и 

съоръженията и за поддържането им в изправно състояние; спазването на  

изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. 

 

 

123101 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира, ръководи и 

контролира финансовата дейност, планирането, счетоводната отчетност и вътрешния 

финансов контрол; организира разработването на финансовия план; ръководи 

организирането на вътрешностопанската сметка по отделните структурни звена; 

организира своевременното счетоводно отразяване  на всички стопански операции; 

полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства и за най-

рационалното им използуване; организира и осъществява финансовия контрол по 
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спазване на финансовата и платежна дисциплина, по правилното оформяне на 

счетоводните документи, редовното извършване и отразяване на резултатите от 

инвентаризациите; разработва писмени указания с конкретни задължения за лица и 

служби; подпомага ръководството за повишаване ефективността и рентабилността на 

дейността на фирмата при изпълнение на годишния план; своевременно предоставя на 

управляващите нужната финансово-счетоводна информация и анализ на финансовото 

състояние; внедрява новостите в областта на финансово-счетоводната теория и 

практика; организира и участва в  разработването на вътрешна нормативна база, в 

прилагането на икономико-математически модели и  методи във финансово-

икономическите разчети. 

Нормативни изисквания: трябва да знае законите, постановленията и другите 

нормативни актове регламентиращи счетоводната дейност. 

Отговорности: отговаря за цялостната дейност на счетоводството; за 

съставянето на балансите и счетоводните отчети; за спазване на законността при 

осъществяване на имуществените и парични операции. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността 

ІІІ.Подчинен е: на директора. 

ІV.Подчинени длъжности- зам.гл.счетоводител, счетоводител, касиер, домакин, 

закупчик. 

V.Заместим от-зам.гл.счетоводител 

 

 

123201 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “РАБОТНА СИЛА” 

I.Длъжностни задължения 

1.1.Характеристика на изпълняваната работа: организира обявяването на 

вакантните длъжности, приемането на кандидати за работа и поддържането на 

постоянен резерв от кадри отговарящи, на утвърдените изисквания за работа; 

ръководи подбора на кандидатите и ги предлага на комисията за избор; разработва и 

осигурява отпечатването на образците на документи, които попълват желаещите при 

кандидатстване за работа в поделенията; организира и участва в сключването на 

трудовите договори с избраните кандидати; провежда инструктаж с избраните 

кандидати,  разяснява длъжностните им задължения и правоотношения, връчва им 

длъжностна характеристика; организира комплектоването на документите и 

поддържането на картотека на служебните досиета на работниците;  разработва и 

съгласува с висше стоящите органи щатните разписания, таблиците за заплащане и 

стимулиране на работниците и служителите и други нормативни документи на 

поделението; организира воденето на дневник /азбучник/ за отчитане движението на 

работната сила в поделението и разгънатите щатни разписания; предоставя на 

отделите ФСО и ТРЗ нужните  документи и данни за персонала на поделението; 

организира изготвянето и оформянето на документите за продължаването на ЛТД, за 

преназначаването в длъжност, за изменението на трудовото възнаграждение, за 

ползването на отпуски и прекратяването на трудовите договори, за налагането на 

дисциплинарни наказания и връчването на документите на лицата; приема и 

обработва болничните листове, проверява месечните присъствени форми за 

правилното отразяване на движението на работната сила и ползването на отпуските; 

участва в разработването на нормативните документи на поделението, изготвя 

становища и предложения за ефективно използване на персонала; прави предложения  

на комисията за атестиране на работниците и служителите от поделението; води на 

отчет лицата, които не могат да работят в предприятието; при поискване съвместно с 
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ръководителите на отдели и направления изготвя и оформя характеристики и 

препоръки на работниците и служителите; подготвя за предаването в Централния 

архив в София на служебните дела и документацията свързана с управлението на 

човешките ресурси; нанася трудовия стаж в трудовите книжки на персонала и издава 

при необходимост служебни бележки и справки; поддържа постоянна връзка със 

центровете за професионална квалификация в региона и при необходимост съвместно 

с ръководителите на отдели организира обучението на персонала, насочва кандидатите 

за повишаване на квалификацията или за получаване на втора специалност; 

организира издаването на нужните документи при пенсиониране на работник или 

служител; организира освидетелствуването от ЛКК на лицата изпратени на лечение в 

Р. България и завръщането им на обектите в чужбина или прекратяването на ЛТД, в 

зависимост от решението на комисията.  

Отговорности: да поддържа постоянен резерв от кандидати за работа в 

поделението; да съставя законосъобразни документи, свързани с назначаването, 

преназначаването, наказването и уволняването на персонала; да съхранява 

кандидатските, служебни и архивни дела на персонала; срочно и качествено да 

обслужва поделението с кадри; своевременно и точно да съставя и изпраща 

изискващите се заявки, справки и друга служебна документация; 

II. Изисквания за заемането на длъжността. трябва да знае: Кодекса на труда; 

Наредбата приета с ПМС Nо 162/92 година; нормативните документи регламентиращи 

трудово - правните отношения с персонала; реда за оформяне на документите относно 

приемане на работа, преназначаването, уволняването и пенсионирането на 

работниците и служителите; реда за водене и съхраняване на кандидатските, 

служебните и архивни дела; структурата на поделението; да притежава висше 

образование; трудов стаж най-малко една година в строително поделение. 

Допълнителни изисквания: компютърна грамотност; по възможност владеене на 

руски език, когато поделението се намира в страните от ОНД; умение за работа с 

пишеща машина; притежаване на свидетелство за управление на МПС; завършен курс 

по управление на човешките ресурси; 

Лични качества: инициативност; творчество; да може да работи самостоятелно 

и в екип; да умее да анализира дейностите свързани с управлението на човешките 

ресурси; да пази фирмената тайна и дисциплина. 

 III. Подчинен е на директора на поделението. Работи в тясно взаимодействие с 

ръководителите на останалите отдели и звена при решаването на задачите по 

управление на човешките ресурси. 

ІV. Подчинени длъжности - специалист РС, специалист паспортно - визов режим. 

V. Заместима от специалиста по РС, Главен юрисконсулт и началник отдел ТРЗ. 

123202 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ТРЗ” 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира работата на отдела и 

разработва нормативната база за разхода и заплащането на труда; анализира 

изпълнението на трудовите норми и нормативи и прави предложения за промени в 

съответствие с настъпилите организационно-технически изменения; разработва 

разписание на длъжностите ; разработва мероприятия за подобряване организацията 

на труда; осигурява правилното приложение на нормативните актове за нормиране и 

заплащане на труда; организира разработването следи за правилното приложение на 

длъжностни характеристики, на Правилник за вътрешния ред, на Правилник за 

работната заплата и др.; анализира и контролира средствата за работна заплата и 

съотношението между ръста на производителността на труда и работната заплата; 
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анализира ефективното използуване на работното време и спазването на трудовата и 

производствена дисциплина; участвува в разработването на колективния трудов 

договор; организира постъпването на информация за нашия и чужд опит по  

организацията и заплащането на труда. 

Нормативни изисквания: да знае основните нормативни документи по 

организацията, нормирането и заплащането на труда; методите и средствата за 

изследване разхода на работно време и нормиране на труда; технологията и 

организацията на производството, труда и управлението във фирмата; номенклатурата 

на длъжностните наименования; трудовото и социално законодателство; основните 

изисквания за охрана на труда; статистическата отчетност; методите на икономически 

анализ. 

Отговорности: отговаря за разходване средствата за работна заплата и за 

съотношенията между тях и производителността на труда; за спазване на трудовото и 

социално законодателство. 

 

 

123303 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МТС" 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи работата 

на отдела и цялостната работа по материално-техническото снабдяване; организира 

определянето на потребностите от материали, съоръжения и др.; организира заедно с 

другите отдели съставянето на плановете и заявките за материално-техническото 

снабдяване; участвува при сключването на договори за материално-техническото 

снабдяване; разкрива благоприятни източници на материали; разработва нормативи 

за производствените запаси; изисква необходимите протоколи за качество и 

рекламира некачествени продукти, отстранява доставчици системно доставящи 

некачествени продукти; организира оперативната отчетност по операциите на 

доставките и тяхното складово отчитане; ръководи разработването на мероприятия за 

снижаване на разходите; участвува в разработването на вътрешната нормативна база за 

разхода на материали.  

Нормативни изисквания: да знае нормативните документи свързани с 

материално-техническото снабдяване, стандартите и техническите условия на 

материалите; номенклатурата на суровините и материалите необходими за 

производството; реда и начина за съставяне на плана и заявките за материално-

техническо снабдяване; нормативната уредба за договорите за доставка на материали. 

Отговорности: отговаря за материално-техническото снабдяване и 

рационалната работа на складовото стопанство. 

 

 

123500 ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: осигурява прилагането на 

законите и  оказва правна помощ на ръководството на поделението при осъществяване 

на неговите функции, като дава: мнения, съвети и справки по правни въпроси на 

управлението; подготвя проекти на договори, участва в преговори и оказва правна 

помощ на специалистите в предприятието във връзка с договарянето, изразява  мнение 

по законосъобразността на договорите; участва в разработването на вътрешни 

нормативни документи и изразява становище по тяхната законосъобразност; следи за 

стриктното прилагане на нашето и приложимото чуждо законодателство и 
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информира ръководството на предприятието за промени, касаещи дейността; 

предприема необходимите правни действия с оглед своевременното събиране на 

дължими взимания; отговоря за законосъобразното съставяне и парафира актовете 

свързани с изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, на заповедите за 

дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните 

длъжностни лица; осъществява процесуално представителство пред съдилищата и 

другите юрисдикции. 

Нормативни изисквания: да познава и ефективно да прилага действащата 

законова нормативна уредба в България (и чужбина). 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: висше образование, положен теоретико-

практически изпит за успешно завършен стаж; да не е осъждан като пълнолетен за 

умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран; да има трудов 

стаж в областта на строителството. 

 

 

123701 ИНЖИНЕР ПО КАЧЕСТВОТО 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи 

цялостната дейност по въпросите на качеството; ежедневно инспектира качеството на 

изпълняваните работи и влаганите продукти; съгласувано с ръководителя на 

поделението организира съвещания по качеството планомерно и при необходимост; 

участвува в проверки по качеството по искане на инвеститора, на авторския надзор, на 

ръководителя на поделението и на Главния мениджър по качеството; участвува в 

разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно 

изискванията на Системата по качество; участвува при изграждане, обзавеждане, 

комплектоване и акредитиране на строителната лаборатория или участвува в избора 

на чужда такава; организира изпълнението и документирането на контрола на 

качеството съгласно изискванията на Системата по качество, на съответните договорни 

и проектни изисквания и на други нормативно-технически изисквания на страната, в 

която се изпълнява обекта; разработва и/или предлага за разработване мероприятия за 

подобряване показателите на качеството; организира доставката на необходимите 

нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид 

съобразно изискванията на Системата по качеството; участвува в подготовката на 

документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност; извършва анализ 

на потребителските отзиви за качеството; съгласувано с ръководителя на поделението 

възлага извършването на експертизи и изпитвания за доказване качеството на 

конструкции, технологични детайли, продукти и т.н.; издава за допуснато лошо 

качество при изпълнение на СМР предупредителни актове на  ръководители на 

обекти, на технически ръководители и на ръководители на ПТБ; съгласувано с 

ръководителя на поделението бракува по съответния ред и спира от употреба 

продукти неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други 

нормативни документи; спира изпълнението на некачествено извършени СМР; 

предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни 

нарушения на изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи; 

предлага на ръководителя на поделението, при доказана необходимост, назначаване на 

специалисти по качеството от различните специалности. 

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в 

строителството в България и на страната, в която се намира поделението (обекта). 
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Отговорности: носи отговорност за системно допускани несъответствия със 

Системата по качество и с дейността, за която има задължения; за констатирани 

пропуски в документацията по качеството, вкл. и за не упражнен контрол; солидарно с 

ръководителя на поделението, неговите заместници и ръководителите на обекти 

отговаря за некачествено изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в 

случаите, при които не е изпълнил задълженията си или не е упражнил правата си. 

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:висше образование-строителен инженер 

със специалност в зависимост от вида на строителството; трудов стаж минимум 5 г. 

като инженер; допълнителна квалификация-завършен курс и/или специализация по 

управление на качеството. 

ІІІ.Подчиненост: на ръководителя на поделението и на Главния мениджър по 

качеството. 

 

 

123702 РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: организира и ръководи дейността 

по контрола и окачествяването на материали, суровини, изделия, конструкции и др. 

използувани на строителните обекти съобразно изискванията на Системата по 

качество и съответните договорни, проектни и нормативни изисквания; участвува в 

разработване, внедряване и изпълнение на планове по качеството на обектите в частта, 

касаеща неговата дейност, съгласно изискванията на Системата по качество; участвува 

при изграждане, обзавеждане, комплектоване и акредитиране на строителната 

лаборатория; създава необходимата организация за управление, проверка и 

поддържане на използуваните в строителната лаборатория технически средства за 

контрол, измерване и изпитване; организира изпитвания в други акредитирани 

лаборатории; разработва или възлага разработването на рецепти за бетони, разтвори, 

мазилки, смеси за шпакловане, грундиране и др., асфалтобетонни смеси и др. ; дава 

предложения на ръководителя на поделението или на негов заместник за спиране 

употребата на некачествени материали, суровини, изделия и др. и за тяхната замяна; 

дава предложения за правилното съхраняване на материали, суровини и т.н.; съставя 

периодични отчети за дейността на строителната лаборатория; участвува в 

подготовката на документите за приемателните комисии в частта, касаеща неговата 

дейност и участвува в работата им; съгласувано с инженера по качеството организира 

доставката на необходимите нормативни документи за дейността, която извършва и ги 

поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по качеството; издава 

предупредителни актове на съответните длъжностни лица и работници за неспазване 

на технологичната дисциплина и за неправилното съхранение на материали, суровини 

и др.; съгласувано с инженера по качеството предлага на ръководителя на поделението 

санкциониране на длъжностни лица и работници системно допускащи пропуски в 

технологията на определени процеси или за неправилно съхранение на материали, 

суровини и т.н.; при необходимост, чрез инженера по качество, предлага доставка на 

допълнително лабораторно оборудване или назначаване на допълнителни 

специалисти. 

Нормативни изисквания: да познава нормативно техническите уредби на 

строителството в България и в страната, където работи; на техническите и 

технологични изисквания на конструкциите, материалите, суровините, изделията и 

технологичните детайли влизащи в строителството на обектите, контролирани от 

лабораторията.  
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Отговорности: носи отговорност за системно допускани несъответствия със 

Системата по качество и с дейността, за която отговаря; за спазване изискванията на 

нормативните и други документи при изпитване и окачествяване на материали, 

суровини и др.; за коректното и точно документиране на резултатите от контрола, 

измерването и изпитването, провеждани в строителната лаборатория; за констатирани 

от длъжностните органи или проверяващите на несъответствия свързани с 

управлението, проверката и поддържането на използуваните в строителната 

лаборатория технически средства за контрол, измерване и изпитване. 

II.Изисквания за заемане на длъжността- висше (Технология на строителството, 

ПГС, Пътно и железопътно строителство, хидромелиоративно, хидротехническо, В и К 

и др.) в зависимост от вида на строителството; трудов стаж минимум 5 г. от които 1 г. в 

строителна лаборатория; допълнителна квалификация-завършен курс за ръководител 

на строителна лаборатория и/или курс /специализация/ по управление на качеството. 

III.Подчинена е на-ръководителя на поделението и заместниците му, инженера по 

качеството и Главния мениджър по качеството. 

IV.Подчинени длъжности- лаборант; контролен специалист. 

 

123902 ИНВЕСТИТОР (СУПЕРВАЙЗОР) 

І.Длъжностни задължения. 

 на изпълняваната работа: отговаря пряко за срочното и качественото 

реализиране на планираните капитални вложения за група обекти или отделен обект; 

проучва проектите и документациите, работните чертежи, договорите и графиците за 

строителство и при установени неточности, несъответствия, грешки и др. осигурява 

своевременното им отстраняване; проучва състоянието на строителната площадка; 

контролира изпълнителя за воденето на заповедна книга; контролира изпълнението на 

всички заповеди издадени от упълномощените органи; съвместно с изпълнителя взима 

необходимите проби за установяване на качеството; води и отчита ежемесечно 

извършените работи по реализирането на строителството, съгласно подписаните 

договори с изпълнителите; проверява и при необходимост допълва ПСД; поддържа 

непосредствен контакт с изпълнителите; взима участие при сключване на договора за 

строителство; съгласува и урежда въпросите по осигуряване на необходимата 

ел.енергия, вода, пара и др. необходими за изграждане на обектите; съхранява 

техническата документация за обекта; системно проверява качеството на 

употребяваните материали, детайли, конструкции и др. и на изпълнените строително-

монтажни работи; спира строежа изцяло или отчасти при лошо изпълнени работи 

или отклонения от чертежите, следи за спазване графика на строителство; прави 

предложения за изменение на проектите; подписва месечните двустранни актове за 

изпълнените СМР; в случаи на аварии съставя с изпълнителя първичния протокол; 

следи за правилното съхранение на доставените машини и съоръжения; съдейства на 

изпълнителя за своевременното разглеждане и решаване на възникнали в процеса на 

изпълнение проблеми; изисква от изпълнителя спазване на правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд и за противопожарна безопасност. 

Нормативни изисквания: да познава нормативните документи в областта на 

инвестиционната дейност; принципите на организация на строителството; системите 

на материално-техническото снабдяване и нормативите за съхранение на доставеното 

на обекта оборудване; взаимоотношенията между инвеститор и изпълнител; FIDIC. 

Отговорности: носи наказателна, административна и дисциплинарна 

отговорност при неизпълнение, при лошо или несвоевременно изпълнение на СМР, на 

договора и за завишаване стойността на СМР. 
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Права: на достъп до обекта по всяко време на денонощието; да съставя актове; 

да изисква задържане на гаранции за СМР не отговарящи на проектите и техническите 

изисквания; да спира строежа или части от него. 

 

 

2…… СПЕЦИАЛИСТ (ЕКСПЕРТ) ПО… 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: участвува в изучаването, 

анализирането, прогнозирането и разработването на планове и на нормативни 

документи за развитието на дадена система /отдел, цех и т.н./; изучава теоретичния и 

практически опит на съответната дейност; наблюдава и спазва нормативните актове и 

разпореждания; участвува в организирането и регулирането на съответната дейност, в 

подготовката на програми за управление и за успешно протичане на производството, в 

разработването на нормативна база за производствено-стопанската дейност; дава 

предложения и прави анализи за интензивно и ефективно развитие; проучва, 

анализира и оценява прилаганите норми и нормативи и дава мнение за 

усъвършенствуването им; установява недостатъци и слабости в процеса на управление 

и информира своя ръководител. 

Нормативни изисквания: да познава нормативните актове в съответната 

област; да познава механизма за управление на фирмата; да знае основните положения 

на теорията и практиката на съвременната организация и управление на 

производството и труда; да прилага икономико-математически модели и методи в 

технико-икономическите разчети; да владее съвременни информационни технологии 

за получаване, съхранение и обработка на информация за състоянието и развитието на  

производствени, икономически, социални и психологически процеси и явления. 

Забележка: конкретната кодировка се взима от Националната класификация на 

професиите, в зависимост от това в кой подклас попада дадената длъжност. 

 

 

214202 КОНСТРУКТОР 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: разработва техническите и 

работни проекти за конструкции в съответствие със стандартите, нормите за 

здравословни и безопасни условия на труд, изискванията за икономична технология на 

производство; съставя кинематични схеми,  взаимно обвързва отделните елементи на 

конструкциите; проверява работни проекти и осъществява контрол върху 

съответствуващите на неговата специалност чертежи; прави скици на детайли и схеми 

на  сложни детайли; прави технически разчети и изчисления на икономическата 

ефективност на проектираните конструкции; съставя програми за изпитания и друга 

техническа документация; изучава и анализира научния и практически опит в 

областта; участвува в монтажа, настройката и пускането в експлоатация на опитни 

образци; работи по усъвършенствуването, модернизацията и унифицирането на 

отделните конструкции. 

Нормативни изисквания: да владее методите на проектиране, монтаж и 

експлоатация на конструкциите; да познава оборудването на фирмата, снабдяването с 

материали и инструменти; стандартите; методите за разработка и оформяне на 

чертежи и техническа документация; основите на техническата естетика и 

художествено конструиране; да знае основните изисквания на организацията на труда 
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при проектирането и конструирането; правилата за здравословни и безопасни условия 

на труд. 

 

 

214203 СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНОЛОГ 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: разработва и внедрява 

маршрутни и операционни технологии на произвежданата продукция или на нейните 

елементи; оформя технологическата документация, съгласува със структурните звена; 

участвува при съставяне на техническите задания за проектиране на 

приспособленията, оборудването и инструментите, предвидени от технологията; 

участвува в разработването и внедряването на нормативите за разход на труд и 

материали; анализира причините за влошаване на качеството и предлага мероприятия 

за отстраняване на слабостите; разработва детайлни и операционни нормативи за 

разход на материали; разработва предложения за усъвършенствуване на 

производството.  

Нормативни изисквания: да знае конструкцията на изделията; технологията 

на производството, технологичното оборудване и принципите на неговата работа; 

типовите технологични процеси и режима на производство; техническите изисквания 

към суровините, материалите и готовата продукция; действуващите стандарти; 

нормативите за разход на суровини, материали, горива и енергия; начините за 

разработване и оформяне на техническата документация и правилата за здравословни 

и безопасни условия на труд. 

 

 

21420 КОНТРОЛЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВОТО 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: извършва входящ контрол на 

материали, суровини и изделия по съответната специалност; регистрира и обработва 

съобразно нормативно-техническите изисквания, изискванията на инвеститора и/или 

на Системата по качество първичните резултати от контрола в съответните дневници и 

протоколи,; разработва технологични инструкции за изпълнение на различните 

видове работи съгласно изискванията на инвеститора и Системата по качество; 

разработва рецепти за: бетони, варови и други разтвори, мазилки, шпакловки, 

асфалто-бетони, хидроизолации и др.; извършва превантивен контрол на качеството на 

изпълняваните СМР по специалността, която контролира, като отразява резултатите в 

специални дневници съгласно изискванията на Системата по качество; участвува в 

разработката, внедряването и изпълнението на планове по качеството на обектите; 

съгласувано с инженера по качество и/или ръководителя на строителната лаборатория 

организира доставката на необходимите нормативни документи за дейността, която 

извършва и ги поддържа в актуален вид; участвува в изготвянето на документи за 

приемателни комисии и при необходимост взима участие в тях; чрез инженера по 

качеството и/или ръководителя на строителната лаборатория: дава предписания за 

спиране от употреба на нестандартни материали, суровини и изделия; предлага 

временно спиране на изпълнението на некачествено извършени работи, а в краен 

случай и развалянето им; предлага за санкциониране длъжностни лица и работници, 

системно допускащи пропуски в технологията на изпълнение на определени процеси 

или за неправилно съхранение на материали, суровини, изделия и т.н. 
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Нормативни изисквания: за частта, която контролира да познава техническите 

и технологични изисквания на конструкциите, материалите, суровините, изделията и 

технологичните детайли, влизащи в строителството на обектите, както и общите 

нормативно-технически уредби в строителството. 

Отговорности: носи отговорности за: несъответствия със Системата по качество 

свързани с дейността, за която отговаря; за коректното и точно документиране на 

резултатите от контрола, упражняван от него; за несвоевременното уведомяване на 

Ръководството за констатирани отклонения както в качеството на изпълняваните СМР, 

така и в качеството на използуваните материали, суровини, изделия и т.н; за 

правилното съхранение, експлоатация и своевременна проверка и освидетелствуване 

на измерителни и изпитателни контролни уреди, апарати и оборудване. 

II.Изисквания за заемане на длъжността-висше инженерно техническо образование 

съобразно частта, която контролира; трудов стаж 3 г. по специалността; допълнителна 

квалификация - завършен курс и/или специализация във връзка с тази дейност или по 

специалността. 

 

 

241101 ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: помага на главния счетоводител 

при ръководството и организацията на финансовата дейност и го замества при 

отсъствие; отговаря за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и 

рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и 

предотвратяване на  злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и 

паричните средства; участвува при разработване на финансовия план и на методически 

указания за него; осигурява съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на 

балансите в определените срокове; участвува при анализиране на финансовите 

резултати и предлага мерки за подобряването им; осигурява своевременното 

отразяване на всички финансови операции. 

Нормативни изисквания: да знае нормативните актове регламентиращи 

счетоводната дейност; финансирането и кредитирането на дейността; основните 

положения на трудовото и гражданско законодателство. 

Отговорности: отговаря за вътрешния финансов контрол; за осигуряване на 

необходимите финансови средства за ритмичното изпълнение на производствения 

план. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността 

ІІІ.Подчиненост-на главния счетоводител, зам.директора 

ІV.Подчинени длъжности: счетоводител, касиер 

 

 

241304 ЗАВЕЖДАЩ “БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: ръководи, организира, подпомага 

и контролира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

организира разработването на фирмени правилници, норми и инструкции; 

организира разработването на перспективни планове за подобряване на безопасността 

на труда; анализира изпълнението на програмите и плановете за подобряване на 

безопасността на труда, за намаляване на трудовите злополуки, на професионалните 

заболявания, полагането на извънреден труд и отчита изпълнението им пред 
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ръководството; контролира нормите, нормативите и осигуряването на работещите с 

необходимите лични предпазни средства, като изисква да се използуват по 

предназначение и правилно да се  съхраняват; организира провеждането на 

различните видове инструктажи; извършва контролни проверки на обектите за 

спазване на необходимите правила; дава мнение за трудоустрояване на работещите. 

Нормативни изисквания: да знае нормативните актове и другите документи 

свързани с безопасните и здравословни условия на труд; основните правила на 

организацията и технологията на производството във фирмата; основните правила за 

техническа експлоатация на машините, механизацията и енергосистемите; основните 

правила на трудовото законодателство; нашия и международен опит по въпросите на 

безопасността на труда 

Отговорности: отговаря за спазване на единните държавни и фирмени норми, 

правила и инструкции за безопасни и здравословни условия на труд при 

проектирането, изграждането, усвояването на производството, разширяването, 

реконструкцията, модернизацията и експлоатацията на производствените мощности. 

 

 

2… ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ (ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ) ПО… 

І. Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: участва в изучаването, 

анализирането, прогнозирането и разработването на концепции и нормативни 

документи за развитие на дадена функция в направлението; изучава опита в областта 

на теорията и практиката; участва в организирането и регулирането на системата от 

показатели  за съответната дейност и подготовката на програми за реализация на 

управленските решения; подпомага и контролира създаването на необходимите 

материално-веществени предпоставки и условия за протичане на производствената 

дейност; разработва нормативната база за нуждите на системата и процеса на оценка и 

анализ на изпълнението на задачите по време, място и съдържание; проучва, 

анализира и оценява качеството на прилаганите норми и нормативи и дава мнение за 

тяхното усъвършенстване; установява недостатъците и слабостите възникващи в 

процеса на управление на съответния проблем от производствено-стопанската дейност 

и информира непосредствения ръководител; прави предложения за усъвършенстване 

на използваните методи и средства за контрол. 

Нормативни изисквания: да познава нормативните документи в областта на 

работата си; механизмите, теорията и практиката за управление на икономиката; 

организацията на производството и труда, планирането и анализа на производствено-

стопанската дейност; методите за получаване,съхраняване и обработване на  

достоверна информация за производствени, икономически, социални и социално-

психологически процеси и явления. 

Забележка: конкретната кодировка се взима от Националната класификация на 

професиите, в зависимост от това в кой подклас попада дадената длъжност. 

 

 

311501 МЕХАНИК 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: осигурява надеждна и 

безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете 

оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за 

които отговаря; организира периодични прегледи и прави предложения за планови 
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ремонти; разкрива причините за преждевременно износване на отделни детайли и 

възли; анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за 

предотвратяването им; внедрява прогресивни методи на работа; ръководи 

работниците извършващи ремонта и поддържането на оборудването. 

Нормативни изисквания: да знае техническите характеристики, 

конструктивните особености, предназначението, правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд на повереното му оборудване; методите за планиране на 

ремонтните работи; да познава изискванията за дефектация, правилата за приемане и 

предаване на оборудването след ремонт; да има общи познания по икономика и 

организация на труда. 

Отговорности: контролира разходването на средствата, материалите, 

запасните части, детайлите, инструментите за ремонтите и поддържането на 

оборудването; отговаря за безаварийна работа и за качествен ремонт. 

 

 

312201 ПРОГРАМИСТ 

І.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: спазва изискванията на общите и 

специфични процедури на системата по качеството; инсталира системен, базов и 

потребителски софтуер; възстановява повреден или унищожен софтуер, съхранява в 

годно състояние дистрибутивните материали на софтуера; поддържа необходимите 

условия (температура, влажност, безопасно електрозахранване и др.) за безаварийна и 

технически безопасна работа на компютърната техника; осигурява контактите с местен 

сервиз за поддържане на компютърното оборудване; осигурява защита на данните 

срещу повреда, загуба или неправомерен достъп; създава и поддържа в изрядно 

състояние архивните данни и програмните продукти; участвува в усвояването на 

програмните продукти за управлението на строителството-офериране, отчитане и 

анализ на резултатите; оказва съдействие на специалистите работещи с компютърното 

оборудване при усвояването и експлоатирането на продуктите; създава по заявка на 

ръководителите на обектите специфични справки от базата данни в звеното, които не 

се осигуряват от наличния софтуер; приема и излъчва електронна поща съгласно 

установената технология; поддържа в изправност документацията, свързана с преките 

му задължения. 

Нормативни изисквания: да знае теоретически и практически принципите на 

работа, устройството и правилата за експлоатация на компютърното оборудване, 

базовия и специализирания софтуер; да може да установи естеството на настъпилите 

повреди и неизправности в хардуера и софтуера; свободно да комуникира при работа с 

поверените му компютри и програми; да познава програмните продукти използувани 

за автоматизиране на оферирането и отчитането на строителната дейност; да умее да 

работи с електронна поща; да притежава практически опит при внедряване на 

софтуерни продукти-собствени и чужди; да познава естеството на производството във 

фирмата. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността-висше образование (информатика, 

математика, инженерно-техническо); професионална практика 5 г. в областта на 

информационните технологии (програмист, организатор АСУ, аналитичен специалист 

и др.),да познава практически MS EXSEL, MS WORD. 
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315601 ЛАБОРАНТ В СТРОИТЕЛНА ЛАБОЛАТОРИЯ 

І.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: взима  предвидените от 

стандартите или от инвеститора проби за контрол на влаганите материали, суровини и 

изделия; обработва пробите, осигурява стандартното им третиране и извършва 

изискваните от стандарта измервания и изпитвания като нанася първичните резултати 

в съответните дневници и/или протоколи; участвува в разработването на рецептурни 

състави за бетони, разтвори, мазилки, хидроизолации и др.; и контролира спазването 

им; предлага на ръководителя на строителната лаборатория да се спира употребата им 

или да се пренасочват за други цели както бетоните, разтворите, така и техните 

компоненти, които не отговарят на стандартните и/или рецептурни изисквания; 

предлага на ръководителя на строителната лаборатория да спира за определено време 

работата на бетоновия възел при неизправни дозаторни устройства или некачествени 

материали. 

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническите, 

технологичните и рецептурни изисквания (стандарти, фирмени спецификации и т.н.) 

за материалите, суровините и изделията, от които взима проби и извършва изпитания. 

Отговорности: носи отговорност за спазване на стандартните изисквания при 

изпитванията и коректното отразяване на резултатите; за правилната експлоатация и 

съхранение на лабораторното оборудване; за чистотата и реда в строителната 

лаборатория. 

II.Изисквания за заемане на длъжността-средно или висше техническо образование; 

завършен курс за лаборант или да е работил в строителна лаборатория. 

III.Подчинен е: на ръководителя на строителната лаборатория и на контролния 

специалист по качеството (ако има такъв). 

 

 

ДЕФЕКТОСКОПИСТ 

315614 Дефектоскопист Разряд 4 

Характеристика на работа: радио-графична дефектоскопия на заваръчните 

съединения и метали посредством преносими и механизирани дефектоскопии, за 

получаване на стандартни радиограми; дефектоскопия за контрол на плътността на  

заваръчните съединения чрез вакуумни, халогенни и други методи на контрол; 

дефектоскопия на повърхността на заваръчните съединения на около-шевна зона чрез 

капилярни методи; ултразвукова дебело-метрия; съставяне на технически протокол за 

резултатите от контрола при измерването. 

Длъжностни задължения: да знае основните положения на не-разрушаващият 

контрол; физиката на йонизиращите лъчения; основни положения на дози-метрията и 

радиационната защита; основите на металознанието и заваряването; основите на 

контрола за плътност; основите на магнитните, капилярните и електро-индукционните 

методи; ултразвуковата дебело-метрия; методите за провеждане на различни видове 

контрол; апаратурата и средствата, с които се изпълняват различните видове контрол; 

свойствата на материалите; нормативните документи, стандартите и инструкциите за 

изпълнението на изброените методи на контрол, по радиационна и техническа 

безопасност и охрана на труда.  

 

315615 Дефектоскопист Разряд 5 

Характеристика на работа: извършва ултразвуков контрол на заваръчни 

съединения и детайли за откриване на вътрешни дефекти; дава заключения за 
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качеството на заваръчните съединения при радио-графичната дефектоскопия и 

изпълнява функциите на дози-метрист; извършва качествен и полу-качествен 

спектрален анализ на стоманени детайли и на повърхностния слой на заваръчните 

съединения; издава технически протоколи за резултатите от извършения контрол. 

Длъжностни задължения: да знае основите на електротехниката и 

електрониката, основите на физиката на ултразвука и светлината; видовете апаратура 

за ултразвуков контрол, за спектрален анализ и за определяне на потъмняването на 

филмовия материал; изискванията към подготовката на металите и заваръчните 

съединения за извършване на ултразвуков контрол и спектрален анализ; нормативните 

документи, стандартите, инструкциите, методиките и технологиите за извършване на 

ултразвуков контрол и оценяване на радиограмите. 

 

315616 Дефектоскопист Разряд 6 

Характеристика на работа: дава заключения на заваръчните съединения при 

радио-графичната дефектоскопия; радиационна дефектоскопия на заваръчните 

съединения, посредством радиационни дефектоскопии; оценява качеството на 

контролните заваръчни съединения и съставя технически протокол за резултатите от 

проведения контрол; извършва ултразвукова дефектоскопия на заваръчните 

съединения, оценява качеството им и издава технически протоколи за резултатите от 

контрола; извършва спектрален анализ на стоманени детайли и на повърхностния слой 

на заваръчните съединения; презарежда гама-дефектоскопи от контейнер или в 

гореща камера. 

Длъжностни задължения: да владее основите на електрониката, физиката на 

светлината, физиката на йонизиращите лъчения и на ултразвука; да познава и прилага 

методика и технология на радио-графична дефектоскопия; методи на ултразвукова 

дефектоскопия; видовете апаратура за ултразвуков и спектрален анализ на отговорни 

стоманени детайли; нормативните документи, стандартите, методиките за извършване 

на не-разрушаващия контрол и за оценяване на радиограмите. 

 

315617 Дефектоскопист Разряд 7 

Характеристика на работа: извършва ендоскопия; прилага методите за не-

разрушаващ контрол и дава заключение за качеството на заваръчните съединения; 

извършва контрол по изискванията на радиационна безопасност и ТБОТ; извършва 

дозиметрични измервания и радиационно защитни изчисления; води съгласно 

действащите нормативни документи съответната документация; изготвя технологични 

карти за изпълнение на всички видове не-разрушаващ контрол; ръководи бригада или 

звено по не-разрушаващ контрол; издава технически протокол и контролира 

оформянето на техническата документация; обучава нови дефектоскописти. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и да може да работи с 

ендоскоп;  да познава в детайли радиалната безопасност, видовете технически 

филмови материали; действащите нормативни документи, стандарти, инструкции; да 

може да борави с чужди нормативни документи и стандарти; да работи с чертежи и с 

друга техническа документация; да владее НОТ в строителството. 

 

 

322301 СПЕЦИАЛИСТ ХРАНЕНЕ 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: изучава цените на предлаганите 

хранителните стоки на пазара в региона и избира изгодни оферти за сключване на 
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договори; участва в изготвянето на договори за доставка на хранителни стоки за стол, 

сладкарски цех, магазин, бюфет, павилион и следи за тяхното изпълнение, съвместно с 

главния готвач и майстор - сладкаря разработва план менютата на стола; контролира 

доставката и правилното съхранение на хранителни стоки, готова продукция, прибори 

и кухненски прибори в хранителния склад, в стола, в сладкарския цех, в магазините, в 

бюфета, в павилиона; следи за спазване на утвърдената технология, рецептите, 

качествените и количествените показатели на влаганите продукти при изготвяне на 

кухненската и сладкарска продукция; следи за спазването на хигиенните изисквания 

при обработката на хранителните продукти; за санитарно - хигиенното състояние на 

машините, приборите, производствените и търговски помещения; контролира 

спазването на нормативните изисквания при изготвянето на калкулацията на готовата 

продукция, на цените на продаваните хранителни стоки и продукти в магазина, 

бюфета и лавката; сигнализира за неизправности на съоръженията в кухнята, 

сладкарския цех, магазина, павилиона, бюфета; дава мнение за стимулиране и 

санкциониране на специалистите и работниците; съвместно с началника на отдел 

“АО” и “КБО” определя реда и режима на хранене в поделението и работното време 

на хранителния склад, кухнята, стола, магазина, бюфета и павилиона. 

 Отговорности: отговаря за: своевременното доставяне и правилно съхраняване 

на хранителните продукти в хранителния склад, кухнята, магазина, павилиона и 

сладкарския цех; за своевременно приготвяне на готварската и сладкарската продукция 

в предвидения асортимент, количество и качество; за ефективното използване на 

суровините, машините и приборите. 

II. Изисквания за заемане на длъжността. Трябва да знае: нормативните актове, 

инструкции и наредби, които се отнасят за дейността на заведенията за обществено 

хранене; технологията на производството; свойствата и начина на съхранение на 

суровините, материалите и готовата продукция; установените форми и срокове за 

първична отчетност на стоково-материалните ценности и готварското производство. 

Да има завършено висше образование по специалността “Технология на храненето”. 

Трудов стаж по специалността - 5 години. 

ІІІ. Подчинена е на началника на отдел “АО” и “КБО. 

ІV. Подчинени длъжности: управител на стол, управител на хранителен склад, гл. 

готвач, готвачи, майстор - сладкар, сладкари, работник кухня, продавач (в магазин, 

бюфет, павилион), домакин на стол. 

V. Заместима е от управител на стол и началник отдел “АО “ и “КБО”. 

 

 

343201 СЧЕТОВОДИТЕЛ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: приема, обработва, проверява 

първичните финансово-счетоводни документи и своевременно ги осчетоводява по 

съответните аналитични сметки, за които отговаря; проверява правилното отчитане на 

счетоводните статии по съответните сметки; съставя извлечения и оборотни ведомости 

от аналитичните сметки по указания и под контрола на главния счетоводител; 

извършва проверки на материално-отговорни лица; упражнява вътрешен финансов 

контрол съобразно възложените му задачи; анализира и предлага усъвършенстване на 

счетоводните операции, за които отговаря. 

Нормативни изисквания: да знае основните принципи и реда за организация 

на първичната отчетност; действуващите Закони, наредби, инструкции и други 

нормативни актове, свързани със счетоводната отчетност. 
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343904 НАЧАЛНИК ”ОХРАНА, РЕЖИМ И ППО” 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: проучва оферти на охранителни 

фирма и предлага сключване на договори за охрана на строителните обекти, 

складовете, авто-парковете, производствените бази, цеховете, общежитията, 

временните селища, офисите и др.; съвместно с началника на отдел ”Работна сила” 

подбира кандидатите за “пазачи невъоръжена охрана”; разработва, внедрява и 

поддържа система за пропусквателен и охранителен режим и противопожарна охрана 

на поделението; съставя графици, контролира и отчита службата на невъоръжена 

охрана; осигурява работно облекло, обувки и помощни средства за охранителите; 

оборудва и поддържа съгласно установения ред контролно - пропусквателните 

пунктове, вишките и другите места за носене на охранителната служба; организира 

издаването на пропуски за командированите и персонала на поделението, следи за 

спазването на установения пропусквателен режим в офисите, общежитията, 

строителните обекти, производствените бази, временните селища и складовете; 

организира регистрирането на персонала и снемането на регистрацията от местните 

органи на Министерството на вътрешните работи; следи за спазването на установения 

вътрешен ред и дисциплината в поделението; поддържа постоянна връзка с местните 

органи на полицията, следствието и прокуратурата и участва в разследване и 

установяване на виновни лица при извършването на кражби, аварии, катастрофи, 

побоища, пожари и други извънредни произшествия и дисциплинарни нарушения; 

предлага отзоваване в Р България и прекратяване на ЛТД на работници и служители, 

допуснали нарушения на установения вътрешен и пропусквателен ред и дисциплина; 

следи за спазването на инструкциите за пожарна безопасност в поделението; предлага 

мерки за усъвършенстване охраната, пропусквателния ред и дисциплината. 

Отговорности: отговаря за: поддържането на установения охранителен, 

пропусквателен и противопожарен режим в поделението; за спазването на вътрешния 

ред и дисциплината на персонала на работните места, в общежитията и временните 

селища; своевременното регистриране и снемането на регистрацията на персонала от 

местните органи на полицията; поддържането на постоянна връзка с местните органи 

на МВР. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: структурата на 

поделението; нормативните документи за организация на охраната, пропусквателния 

и противопожарен режим; ведомствените нормативни документи за устройството и 

вътрешния ред в поделението; установения режим на работа и работното време в 

поделението, начина на отчитане на работата на охранителите и водене на форма 76; 

основни въпроси на трудово-правното и гражданското законодателство. Да има 

завършено висше военно образование и трудов стаж в органите на МВР и МНО, не по-

малко от 5 години. Да притежава документ за управление на МПС. Предпочитан пол - 

мъжки. 

ІІІ. Подчинен е на: началника на отдел “КБО” и “АО”. Персонални задачи може да 

получава директно от Ръководителя на поделението. 

ІV.Подчинени длъжности: пазач невъоръжена охрана 

V. Заместима от: началник на отдел”АО” и “КБО”, от охранител с изявени 

професионални качества, след издадена заповед на Ръководителя на поделението. 
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411201 МАШИНОПИСЕЦ 

І.Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: изпълнява машинописна работа 

на  пишеща машина или на компютър по съставяне и оформяне на писмени 

документи, разработки, проекто-сметни документации, текстове и др.; изработва 

матрици за копиране с размножителна техника, офсетов или полиграфичен печат; 

извършва размножаване на документи; проверява и се грижи за изправността на 

техниката, с която работи. 

Отговорности: отговаря за срока и качеството на изпълняваната работа. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: да знае правописа на българския книжовен 

език, машинописните правила и техническите изисквания за оформяне на стандартна 

машинописна страница; правилата за поддържане на техниката, с която работи. Да 

има завършено средно образование и документ за правоспособност. Предпочитан пол-

женски. 

 

 

411501 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: получава информация от 

ръководителя и я свежда до знанието на неговите заместници, ръководните служители 

и специалисти; организира приемането на посетителите, подготовката и провеждане 

на делови срещи; приема, записва и докладва телефонните разговори, в отсъствието на 

ръководителя; води протоколи от съвещанията и деловите срещи, приема 

кореспонденцията за ръководителя, следи за изпълнението на определените срокове; 

води деловодство в рамките на компетенциите си; организира отпечатването и 

разпространяването на протоколи, решения и други материали от оперативки, 

съвещания и делови срещи. 

Отговорности: отговаря за осигуряването на нормални условия за работа на 

ръководителя. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: да има завършено средно образование, 

завършен курс за машинопис и компютърна грамотност. За предпочитане е лицето да 

е от женски пол и да владее официалния език на страната, в която се намира 

поделението или западен език. Да знае структурата на Дружеството и поделението, 

протоколните изисквания при контактуването с официални гости, с ръководни 

служители, с персонала на поделението и с приеманите граждани; изискванията за 

подреждане на материалите и документите в деловодството. 

IІІ. Подчинено е на Ръководителя, неговите заместници и началника на отдел “КБО” 

и “АО”. 

ІV.  Заместима е от: деловодител и машинописец. 

 

 

412101 КАСИЕР 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: приема, съхранява и предава 

парични средства и ценни книжа; извършва касови операции; оформя приходно-

разходни документи; води касовата книга; проверява фактическата наличност на 

парични суми и ценни книжа с касовия остатък; изготвя ведомости за заплати; издава 

удостоверения и служебни бележки; дава справки по трудовото възнаграждение. 
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Нормативни изисквания: да знае нормативните актове, регламентиращи 

касовите операции; първичната касова и банкова документация; реда за оформяне на 

приходните и разходните документи; реда за приемане, съхранение и отпускане на 

парични суми и ценни книжа; изискванията за водене на касовата книга и за съставяне 

на ведомости за заплати. 

Отговорности: носи имуществена отговорност за състоянието на касата. 

II.Подчинена е на главния счетоводител 

 

 

413102 УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД "МТС" 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: ръководи, организира и 

контролира дейността на склада; организира приемането и съхраняването на 

материалните ценности; контролира асортимента, количеството и качеството на 

материалите; оформя документацията по доставката и експедицията; организира 

товаро-разтоварните работи, правилното използуване на складовата площ; 

информира за необходимите материали по вид и количество, за залежаването им; 

прави рекламации за некачествените и нестандартните материали; организира 

почистването и поддържането на складовите помещения в съответствие със 

санитарните и противопожарни норми; инструктира складовите работници; грижи се 

за доброто състояние на оборудването, инвентара, складовата техника и организира 

рационалното им използуване. 

Нормативни изисквания: да знае влаганите в производството материали по 

вид и качество; нормативните документи, стандарти, технология и организация на 

пласментната дейност; изискванията на първичната отчетност в склада; правилата за 

експлоатация на наличната техника; правилата за рекламации; нормативите за товаро-

разтоварните работи и ефективното използуване на енергията. 

Отговорности: отговаря за трудовата дисциплина и реда в склада, за охраната на 

труда; носи материална и имуществена отговорност. 

413201 КАЛКУЛАНТ 

I. Длъжностни задължения 

  Характеристика на изпълняваната работа: участва в изготвянето на план-

менютата на стола; ежедневно по заявките за хранене, определя необходимото 

количество хранителни суровини и стоки за кухнята и сладкарския цех; определя 

цените на готовата кухненска и сладкарска продукция; изпълнява и други задачи по 

разпореждане на началника на отдел“АО” и “КБО”. 

Отговорности: носи отговорност за своевременното и правилно определяне на 

необходимото количество хранителни суровини , стоки и за цените на готовата 

кухненска и сладкарска продукция. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: Трябва да знае: рецептурника за 

кухненската и сладкарската продукция; нормативните документи за ценообразуване и 

отчитане на готовата продукция. Да има завършено средно образование. Трудов стаж 

по специалността - 5 година. 

ІІІ. Подчинен е на- началника на отдел“АО” и “КБО” и специалиста по хранене. 

ІV. Заместима от- специалиста по хранене. 

 

 

413306 СНАБДИТЕЛ 

I.Длъжностна характеристика. 
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Характеристика на изпълняваната работа: осъществява срочното получаване 

на заявените материали, инвентар, оборудване и др. от доставчиците и ги предава в 

складовото стопанство или в производството; закупува стоково-материални ценности и 

ги съпровожда при транспортирането; рационално използува предоставените му 

транспортни средства; води установената първична отчетност по приемане на заявки и 

предаване на материални ценности. 

Нормативни изисквания: да знае основни свойства, стандарти, цени, условия 

за транспортиране, реда и начините за приемане и предаване на стоково-материални 

ценности; правилата на техника за безопасност при товаро-разтоварните работи. 

Отговорности: носи отговорност за закупените стоково-материални ценности до 

предаването им в склада или в производството. 

 

 

413401 ДОМАКИН НА: СТОЛ, ОБЩЕЖИТИЕ, БАНЯ И ПЕРАЛНЯ 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: проучва нуждите на поделението 

от стоково-материални ценности, инвентар, оборудване, вещево имущество, 

обзавеждане, канцеларски и други материали; оформя поръчки и организира 

закупуването им; раздава на потребителите по установения ред имущество, 

оборудване и т.н.; води на отчет и поддържа картотека на раздадените и съхранявани 

стоково-материални ценности; контролира тяхното целесъобразно използване и 

правилно съхраняване; поддържа резерв и го съхранява в оборудвано за целта 

помещение; предлага и осъществява бракуването на негодни и с изтекъл срок на 

ползване стоково-материални ценности, оборудване, обзавеждане и други материали. 

Отговорности: отговаря за: своевременното снабдяване на потребителите, за 

правилното съхраняване, стопанисване и отчитане на стоково-материалните ценности, 

инвентара, обзавеждането, канцеларските и другите материали и носи имуществена 

отговорност. 

Забележка: На домакина на общежитие могат да бъдат възлагани и 

задълженията на домоуправител на общежитие. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: структурата на 

поделението; нормативните документи и стандартите за получаването, съхраняването, 

изразходването и използването на стоково-материалните ценности; номенклатурата и 

асортимента, физико-химичните свойства на същите, тяхното съхраняване; системите 

и формите за тяхното отчитане. Да има завършено средно образование. Трудов стаж 

по специалността  не по-млък от 5 години. 

 III. Подчинен е на ръководителя на работното място и на началника на отдел “КБО” 

и “АО”. 

 

 

413703 ОТЧЕТНИК 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: извършва своевременно и 

качествено отчитане на производствено-стопанската дейност; измерва измененията в 

производствения процес, факторите и етапите на производство; регистрира 

величините на показателите в подходяща информационна форма и ги предава по 

предназначение; обобщава и обработва първична информация. 
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Нормативни изисквания: да знае системата и формите на първичната 

оперативна отчетност; методите за набиране, съхраняване, предаване и обработка на 

оперативната информация. 

 

 

413704 ДИСПЕЧЕР 

I.Длъжностна характеристика. 

Характеристика на изпълняваната работа: участвува при съставянето на 

план-графици и плановите производствени задания на основните и спомагателните 

звена; осъществява оперативно регулиране на производството; контролира и регулира 

ритмичното изпълнение на плана, план-графиците и равномерното натоварване на 

отделните звена; контролира обезпечаването на производствените звена с 

необходимите материали, инструменти, приспособления, конструкции, оборудване, 

транспорти средства, товари, услуги и други подобни; предлага оперативни промени в 

план-графиците; взима мерки за предотвратяване и отстраняване на нарушенията в 

производствения процес и привлича други служби за ликвидиране на нарушенията с 

оглед намаляване на престоите; организира непрекъснатото движение на 

незавършената продукция и транспортни средства; води диспечерска документация и 

съставя отчети и доклади за работата по време на дежурство; осъществява 

непрекъсната връзка с диспечери на свързани с производството фирми.  

Нормативни изисквания: да знае въпросите на производственото планиране; 

организацията на производството във фирмата; производствените мощности, 

товароподемност, пропускателна способност и т.н на производствено-техническата 

база; номенклатурата на произвежданата продукция, видовете изпълнявани работи и 

услуги; план-графиците и плановите задания на отделните звена; организацията и 

средствата за отчитане на производството; специализацията на звената и 

производствените връзки между тях; организацията на складовото стопанство, 

транспортните и товаро-разтоварни операции; средствата за организация и 

механизация на диспечерската служба; икономиката и организацията на 

производството, транспорта и услугите. 

Отговорности: за спазване на план-графиците. 

 

 

413706 ДИСПЕЧЕР - ОТЧЕТНИК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА И  

АВТОТРАНСПОРТА 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: осигурява рационалната 

експлоатация на собствените и наетите транспорт и механизация; създава организация 

за изпълнение на транспортните задачи; участвува в провеждането на текущи и 

годишни технически прегледи и ремонти; води и отчита дейността по безопасност на 

движението; предава и приема от водачите и машинистите пътните листове и 

работните карти и съставя работна карта за всяка машина; участва при съставяне на 

план-графиците; полага грижи и регулира ритмичното натоварване на отделните 

звена; оперативно решава (според предоставените му права) възникнали 

организационни проблеми и при необходимост извършва допълнително 

преразпределение на работата; поддържа връзка с диспечери от други предприятия и 

поделения; знае местонахождението на отделните обекти и ръководителите им; 

запознат е с маршрута на движение до обектите и определя нормите за разход на  

ГСМ. 
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Нормативни изисквания: да познава основните технически характеристики на 

автомобилите и машините, техните конструктивни особености; изискванията за 

техническа експлоатация и извършване на ремонти; да има икономически знания за 

ефективно използване на транспортните средства. 

Отговорности: отговаря за спазване на трудовата дисциплина на водачите и 

машинистите; следи за недопускане до работа на лица в алкохолно или опиятно 

състояние; за напускането на автомобилите и машините от гаража в техническо 

изправно състояние и снабдени с необходимите документи; за правилното отчитане на 

първичната документация; за спазване на сменните графици; за правилното изписване 

на необходимите за ремонт резервни части. 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: средно специално образование 

 

 

419301 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ И АРХИВ 

I.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: изпълнява своевременно и 

качествено информационно-технически, повтарящи се, помощни и рутинни дейности; 

попълва различни формуляри и документи; изготвя справки и количествени сметки 

под ръководството на прекия ръководител; извършва изчислителни, графически и 

машинописни работи; обработва, систематизира и насочва по предназначение 

различните видове документация; оформя и подготвя разработки, проекти, папки и 

др.; организира размножаване на материали. 

Нормативни изисквания: да знае методите и средствата на изпълнителския 

труд-изчисляване, писане, разчитане на документи, ползване на сметачна и пишеща 

техника. 

Отговорности: за съхраняването на архива. 

 

 

422301 ТЕЛЕФОНИСТ, ФАКС И ТЕЛЕКС 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: осъществява телефонната връзка в 

поделението, в отсъствие на потребителите, записва и предава изпратени за тях 

съобщения; приема и предава телекси и факсове; завежда по установения ред 

входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция 

по назначение, води картотека и архив на изходящата кореспонденция, прави справки 

по тях; следи за изправността на наличната техника и апаратура. 

Отговорности: отговаря за: своевременното и качествено осигуряване на 

телефонна връзка за потребителите, приемане и изпращане на входящата и изходяща 

кореспонденция; спазването на фирмената тайна. 

II. Изисквания за заемане на длъжността:т трябва да знае: правилата за работа и 

поддържане на използваната апаратура и техника; нормативните документи за водене 

и съхраняване на входящата и изходяща кореспонденция; структурата на поделението. 

Да има завършено средно образование и курс за професионална подготовка. 

ІІІ.Подчинен е на началника на отдел “КБО” и “АО”. 

512101 ДОМОУПРАВИТЕЛ НА ОБЩЕЖИТИЕ 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: организира, снабдяването на 

общежитието с необходимото оборудване и имущество за обзавеждане, поддържане и 

ремонт; организира ремонта на вътрешно битовото и външното оформление на 
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общежитието; организира, отчита и контролира дейността на подчинения му 

персонал; ръководи дейността по настаняването и напускането на общежитието от 

работниците и служителите; следи за правилното стопанисване на сградите и 

имуществото; води книга за живущите в общежитието; следи за спазването на 

установения вътрешен ред, мерките за безопасност и противопожарна защита; оказва 

съдействие на местните органи на МВР, следствие и прокуратура при необходимост; 

дава предложение за отзоваване и прекратяване на трудовите договори на лицата, 

системно нарушаващи установения вътрешен ред и дисциплина. 

Отговорности: отговаря за: своевременното снабдяване на общежитието с 

необходимото имущество и оборудване, за осигуряване нормална почивка и сън на 

живущите; поддържането на установения вътрешен ред; спазването на мерките за 

безопасност и противопожарна охрана. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните документи 

регламентиращи дейността на общежитието; стандартите, номенклатурата на 

доставяното оборудване и имуществото, тяхното съхранение и отчитане; основните 

положения на трудовото законодателство; формите и сроковете на установената 

счетоводна и друга отчетност. Да има завършено средно образование. Трудов стаж по 

специалността - 5 година. 

III. Подчинена е на специалиста по посрещане и настаняване на началника на отдел 

“КБО” и “АО”. 

ІV.Подчинени длъжности - домакин на общежитие, чистач, продавач на бюфет и 

пазачи въоръжена охрана(вахтьори). 

V. Заместима е от домакина на общежитието. 

 

 

512201 УПРАВИТЕЛ НА СТОЛ 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: организира снабдяването на 

производствените, търговските помещения и складовете за обществено хранене с 

необходимото оборудване и инвентар; организира изучаването на потребителското 

търсене, полага грижа за неговото максимално задоволяване; участва в разработването 

на план- менюта на стола; организира снабдяването с необходимите суровини и 

продукти за готвене и тяхното съхранение; следи за състоянието на помещенията, 

машините, съоръженията и организира ремонта и поддържането им; контролира 

спазването на санитарно-хигиенните изисквания и културното обслужване на 

клиентите; организира и контролира спазването на безопасността на труда, 

противопожарната охрана и околната среда; следи за спазването на установения 

режим и работно време от персонала и потребителите; извършва рекламации за 

доставени некачествени стоки, оборудване, инвентар или некачествено извършени 

услуги; организира своевременното изготвяне на калкулациите и предаването на 

паричните средства от касиерите в касата на поделението; участва в подбора и 

атестациите на персонала от кухнята, стола, складовете и магазините за обществено 

хранене. 

Отговорности: отговаря за своевременното снабдяване на кухнята и 

сладкарския цех с необходимите суровини и продукти за приготвяне на продукцията 

съгласно утвърденото меню; спазването на установения режим на хранене и работно 

време; носи лична отговорност за своевременното приготвяне на готварската 

продукция в установения асортимент, количество и качество; носи лична имуществена 
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отговорност при констатиране на липси, начети или повреждане на суровини и 

готварска продукция. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните актове, 

инструкции и наредби за общественото хранене; технологията на производството, 

търговията и обслужването в заведенията за общественото хранене; структурата на 

поделението; основните въпроси на трудово-правното и гражданско законодателство. 

Да има завършено средно специално образование с правоспособност. Трудов стаж по 

специалността - 5 година. 

ІІІ.Подчинен е на специалиста по хранене и началника на отдел “КБО и АО”. 

ІV. Подчинени длъжности: домакин на стол, управител на склад хранителни стоки, 

калкулант, касиер в стол, гл.готвач, майстор-сладкар, готвачи, работник кухня, чистачи. 

V.  Заместима е от: домакин на стол и главен готвач. 

 

 

512301 ГЛАВЕН ГОТВАЧ 

I. Длъжностни задължения. 

  Характеристика на изпълняваната работа: ръководи , координира, 

организира, контролира и участва в приготвянето на готварската продукция; следи за 

спазване на утвърдената технология, рецептите, качествените и количествените 

показатели на влаганите продукти и на готовата продукция; участва съвместно с 

калкуланта в разработването на план-менютата на стола; изучава потребителското 

търсене и разширяването на асортимента на заведението; контролира доставката на 

продуктите по време, асортимент, количество, качество, тяхното съхранение и отказва 

приемането на некачествени хранителни продукти; следи за поддържането на добро 

санитарно-хигиенно състояние на производствените помещения, машините, 

съоръженията, инвентара и за спазване на хигиенните изисквания при обработка на 

хранителните стоки; сигнализира за неизправности в кухненските съоръжения; дава 

мнение за стимулиране и санкциониране на персонала в кухнята. 

  Отговорности: Отговаря за: оптималното, съобразено с технологията, 

използване на суровините; за своевременното и качествено приготвяне на заявената 

или подържаната по асортимент храна; за правилното съхраняване на продуктите и 

готовата продукция. 

II. Изисквания за заемане на длъжността. Трябва да знае: нормативните документи, 

отнасящи се до организацията и технологията на готварското производство; свойствата 

и начина на съхранение на суровините, материалите и различните асортименти 

кухненска продукция, рецептите, технологията за приготвяне и художественото 

оформяне на отделните ястия; сроковете и формите за първичната отчетност на 

стоково-материалните ценности и готварското производство. Да има завършено 

средно специално образование или курс за професионална подготовка. Трудов стаж по 

специалността 5 години. 

 

 

I.  Подчинен е на- Началника на отдел “КБО” и “АО”, специалиста по хранене и 

управителя на стол. 

II.  Подчинени длъжности: готвач, пом.готвач и работник кухня. 

III.  Заместима е от “готвач” 
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512302 ГОТВАЧ 

I. Длъжностни задължения 

  Характеристика на изпълняваната работа: участва в производството на 

готварската продукция самостоятелно или под ръководството на главния готвач, 

съобразно установената технология, оформя в добър вид, с точен грамаж и 

необходимата температура порциите; борави съобразно организацията на труда с 

машините, съоръженията, приборите, инструментите и измервателните прибори при 

производството и предаването на готварската продукция; поддържа и следи за 

състоянието на производствената хигиена; дава указания на помощния персонал в 

кухнята в процеса на работа; взема участие в товарно - разтоварните работи и 

вътрешно - транспортни операции. 

Отговорности: отговаря за: спазването на разходните норми и технологията 

съгласно Единния сборник за рецепти; правилната експлоатация и поддържане на 

машините и съоръженията, икономичното изразходване на материалните ресурси, без 

да се нарушава технологията; спазването на санитарните и хигиенни изисквания при 

работа с хранителните продукти. 

II. Изисквания за заемане на длъжността:Трябва да знае: качествата, 

предназначението и изискванията за съхранението на хранителните продукти; 

рецептите и технологията на готварството; предназначението, правилата за ползване и 

опазването на оборудването, инвентара, инструментите и приборите; санитарно-

хигиенните изисквания за работа с хранителните продукти; правилата за безопасност 

и хигиена; сроковете и начина за водене на първичната отчетност. Да има завършено 

средно образование и курс за професионална подготовка. Трудов стаж по 

специалността 5 години. 

ІІ.Подчинен е на главния готвач. 

ІІІ. Подчинена длъжност - работник кухня. 

 

 

522101 ПРОДАВАЧ 

І.Длъжностни задължения. 

Характеристика на изпълняваната работа: следи потребителското търсене и 

поддържа минимум стоки по номенклатура и асортимент; заявява и приема стоката, 

следи за нейното количество и качество; грижи се за нейното правилно съхранение, 

представяне и продаване; съхранява инкасираните пари до предаването им в касата на 

поделението; приготвя кафе, топло мляко и други от асортимента; мие чаши, чинии и 

прибори, когато има консумация на място; поддържа чистота и ред в заведението; 

приема рекламации от клиентите. 

Отговорности: отговаря за: спазването на правилата за търгуване и култура на 

обслужването; за правилното съхраняване на стоките; за спазването на хигиенните 

изисквания, реда и чистотата на работното място. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: основните положения на 

нормативните документи; да води отчетността на търговското заведение. Да има 

завършено средно образование и курс за професионална подготовка. 

ІІІ.Подчиненост на- специалиста по хранене и началник отдел “АО” и “КБО”. 
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ПОДЗЕМЕН МИНЬОР 

711114 Подземен миньор Разряд 4 

Характеристика на работата:ръчно изземване на земни и скални почви в 

укрепени подземни изработки; ръчно разбиване на едри скални късове; ръчно или 

механизирано натоварване, претоварване и разтоварване на изкопаната маса; 

пренасяне на материали; участва при крепене, добив и обрушаване. 

Длъжностни задължения: устройството и начините на работа с 

инструментите за разкопаване, раздробяване, натоварване и разтоварване; видовете и 

основните свойства на крепежния материал. 

 

711115 Подземен миньор Разряд 5 

Характеристика на работата: разработване на скални маси с къртач; 

извършване на всички видове работи свързани с пробиването и укрепването на тунели 

и подземни изработки под ръководство на по-квалифицирани работници; участие в 

товаро-разтоварните работи; работа с товарачна машина и маневриране на 

вагонетките в зоната на забоя; обслужване на забойните механизми; полагане и 

разваляне на временен и постоянен дековилен път; удължаване и разкачване на 

вентилационни, въздухопроводни и водопроводни тръби; участие при дребни ремонти 

на машини и съоръжения. 

Длъжностни задължения: почиства, привежда в порядък и предпазва при 

взривяване на машини и съоръжения; да знае видовете механизирани инструменти и 

начините за работа с тях; предназначението и устройството на машините и 

съоръженията използвани при раздробяване по взривен способ; наименованията, 

назначението и разположението на видовете подземни изработки; физико-химичните 

свойства на скалните породи; видовете крепежи и начините за укрепване на тунели и 

други подземни изработки; устройството на дековилните ж.п.линии и начините за 

тяхното полагане и разваляне; начините за свързване, закрепване и разкачване на 

вентилационни, въздухопроводи и водопроводи. 

 

711116 Подземен миньор Разряд 6 

Характеристика на работата: пробиване на взривни дупки с ръчни пробивни 

чукове и електроборки; натоварване на отбитата скална маса с помощта на 

пневматични и електрически товарни машини; разширяване и оформяне на 

профилите на изработките при преминаване на зони с наличие на меки (подвижни) 

почви и силно напукани скали изискващи непосредствено укрепване до забоя; участие 

при направа на дървен и метален крепеж или комбиниран с бетон при закрепване на 

контурите на подземни изработки преминаващи през меки и силно напукани скали; 

разваляне на дървен и метален крепеж от всички видове подземни изработки; направа 

на елементи дървен крепеж; монтиране на дървени и метални рамки и направа на 

обшивка при нормални условия; монтиране и замонолитване на стоманени и 

стоманобетонови анкери; преместване и закрепване на платформи и направа на 

ходови отделения в шахти; участие при зареждане и взривяване на скалния масив в 

забоя; отстраняване на дребни повреди по пробивните чукове и други инструменти. 

Длъжностни задължения: трябва да знае класификацията и основните 

свойства на скалите; начините на разработване и укрепване на подземните изработки 

при различните структури и здравини на скалите; устройството и принципите на 

действие на пробивните, товарачните и извозващи машини и приборите използувани 

при пробиване на тунели и други подземни изработки; правилата за работа с 

пробивните чукове; правилата и изискванията при провеждане на взривни работи в 
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подземни условия и обезопасяването на забоя; устройството на различните видове 

анкери и правилата за анкериране; изискванията към качеството на заточване и ремонт 

на бургии и коронки. 

711117 Подземен миньор Разряд 7 

Характеристика на работата: определяне на направление и ниво по зададени 

репери; отбелязване на местата на взривните дупки и определяне на тяхното 

направление по зададения паспорт на пробивно-взривните работи; управление на 

пробивни машини, минни комбайни и пробивни установки; монтиране на 

ветрилообразни и многоъгълни крепежи и укрепване на връзките, отклоненията и 

пресичанията на подземните изработки с променливи сечения и криволинейни 

очертания; изпълнение на изкопни работи и укрепвания във влажни почви и силно 

напукани скали; направа на специален (дървен, метален или комбиниран с бетон) 

крепеж; изпълнение на изкопни и крепежни работи при хващане на комини и 

заблокирване с дървен материал, ломен камък или бетон на празнините извън 

бетоновата облицовка. 

Длъжностни задължения: трябва да знае физико-механичните свойства на 

скалите и характерните особености при проявление на скалния натиск; признаците за 

появяване на аварийни явления и начините за тяхното предотвратяване; да определя 

броя и местата на взривните дупки в забоя по зададени схеми и в зависимост от 

здравината на скалите, квадратурата и броя на откритите плоскости; техническите 

характеристики и принципите на действие на използуваните машини и съоръжения; 

начините и правилата за пробиване на всички видове подземни изработки при 

различните минно-геоложки условия; изискванията, начините и реда на закрепване на 

изработките при подвижни и силно напукани скали и при ликвидиране на комини и 

обвали. 

 

 

БЕТОНДЖИЯ ПОДЗЕМЕН 

711124 Бетонджия подземен Разряд 4 

Характеристика на работата: пребъркване на бетона преди полагане; участие 

при полагането на бетона в облицовката на тунели и други подземни съоръжения; 

подготовка на кръжилата, кофражния и крепителен материал; участие при направата 

и разваляне на кофража. 

Длъжностни задължения: трябва да знае значението и начините на 

почистване на скални и бетонни повърхности преди бетониране; начините на 

приготовляване на бетон и съотношението на материалите при различните марки 

бетон; видовете инструменти при кофражните и бетонови работи; видовете и 

свойствата на материала за кофраж. 

 

711125 Бетонджия подземен Разряд 5 

Характеристика на работата: полагане на бетон във всички видове настилки и 

облицовки; нареждане закрепване и разваляне на кофражни платна зад кръжилата по 

време на бетониране; разбиване на бетон и пробиване на отвори и канали в бетонни и 

стоманобетонни конструкции. 

Длъжностни задължения: да знае начините за полагане и уплътняване на 

бетон и свойствата на различните марки бетон; устройството и принципите на 

действие на вибраторите; да изработва елементи за кофраж по зададени мерки и 

скици. 
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711126 Бетонджия подземен Разряд 6 

Характеристика на работата: полагане и уплътняване на бетон в 

стоманобетонови конструкции; манипулиране с бетон-помпа; сглобяване центриране 

и укрепване на кръжила и шаблони и направа на кофраж за бетонови и 

стоманобетонови облицовки; подготовка и построяване на направляващи релсови 

пътища за преместване по тях на подвижни кофражни комплекти; монтиране на 

стоманобетонови елементи на сборни облицовки и конструкции; замонолитване на 

фуги; запълване и замонолитване на празнините извън сборните облицовки и извън 

тръбното пространство на напорни тръбопроводи и панцеровани участъци. 

Длъжностни задължения: трябва да знае видовете облицовки на подземните 

изработки и начините на тяхното изпълнени; устройството на бетон-помпите и 

методите на полагане на бетон с тях; устройствата на различните вибратори и 

правилата за уплътняване на бетон с тях; видовете кофражни комплекти и начините за 

работа с тях; устройството на машините и съоръженията използувани при монтиране 

на сглобяеми стоманобетонови елементи ; значението на фугите и замонолитването 

им. 

 

711127 Бетонджия подземен Разряд 7 

Характеристика на работата: нареждане, центриране и укрепване на кръжила 

и шаблони и направа на кофраж в шахти и наклонени изработки; направа на кофражи 

за облицовки с променливи очертания и на връзките, отклоненията и пресичанията на 

подземни съоръжения; изпълнение на бетонови работи в шахти и наклонени 

изработки; направа на кофраж при сложни минно-геоложки условия. 

Длъжностни задължения: трябва да знае физико-механичните свойства на 

скалите и характерните особености при проявление на скалния натиск; начините и 

реда на подмяна на отделните елементи от кофража и преукрепване на подземни 

изработки; да определя направление и ниво по зададени репери; начините на направа 

на монолитни и сборни облицовки с криволинейни и променливи очертания и на 

връзки, отклонения, пресичания на подземни съоръжения; устройството и правилата 

за работа с подвижни кофражни комплекти; отлепване на кофража от готовата 

изработка, преместване и закрепване на ново място; влиянието на различните 

пластификатори върху бетона. 

 

711767 ФУГИН (БОМБАДЖИЯ) 

Характеристика на работата: отговаря за доставката на взривния материал до 

работното място и неговото разходване и отчитане; участвува в товаро-разтоварните 

работи свързани с доставка на взривни материали; познава проекта за взривни работи 

и съобразно него контролира прокарването на взривните сондажи и дупки; извършва 

взривяване съгласно проекта; осигурява ефективно отцепление при взривните работи 

и не допуска присъствието на странични лица в опасната зона; не разрешава 

неправоспособни лица да работят с взривни материали и средства за взривяване. 

Длъжностни задължения: да познава свойствата и качествата на взривните 

вещества и средства за взривяване-тяхната бризантност, работоспособност и 

чувствителност; да познава класификацията и свойствата на скалите. 
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ЗИДАР 

712113 Зидар Разряд 3 

Характеристика на работата: всички видове спомагателни работи при зидане; 

ръчно и машинно приготовляване на разтвори; пробиване на дупки в зидарии; суха 

зидария и заскаляване на прави повърхнини, зазиждане на отвори; направа и 

разваляне на скелета; обслужване на строителен подемник до 500 кг. 

Длъжностни задължения: да знае предназначението и начините за работа с 

бетоно и варо-бъркачка до 250 л. , и подемник до 500 кг.; работа с ръчни зидарски 

инструменти; видовете тухли и други градивни елементи, свързващи вещества, 

запълнители и изолационни материали; видовете пропорции при приготовляване на 

разтвори; разходните норми. 

 

712114 Зидар Разряд 4 

Характеристика на работата: изпълнение на съединителни зидарии и 

зидария по мярка с ъглови отвори; сортиране и подбиране по цвят, размери и форми 

на облицовъчни плочи и камъни; направа на каменна зидария в и над основи с едно 

лице; обикновени каменни облицовки; гладки външни и вътрешни зидарии, поставяне 

на стоманени скоби и стъпала; припокриване на отвори в зидария; изграждане на 

шахти; нареждане на керемиди, плочи и други материали на прави участъци; направа 

на корита, платформи и дървени заграждения за приготовляване и съхраняване на 

разтвори за зидариите ; монтиране ръчно или механизирано на стоманобетонни или 

други елементи и конструкции с тегло до 100 кг. 

Длъжностни задължения: да знае конструктивните особености и функциите 

на отделните строителни елементи и детайли от зидариите; качеството на всички 

материали; правилата за изпълнение на зидарии и покривни работи и разходните 

норми; работа с хидростатичен нивелир; правилата за монтиране на елементи и 

детайли; разчитане на работни планове , технологична документация и детайли и 

принципите за съставянето им. 

 

712115 Зидар Разряд 5 

Характеристика на работата: самостоятелно изграждане на зидарии с 

всякакви кривини в хоризонтална и вертикална проекция с архитектурно оформяне в 

детайли по технологична документация; зидария с над-отворен хоризонтален или 

сводов щурц; комини и колони зидани в сгради и самостоятелно; равнинни и сводови 

каменни покрития; обработка на камъни за редова зидария; фугиране на зидарии и 

оформяне на изпъкнали и вдлъбнати фуги; направа кръжила и купели с монтаж и 

демонтаж на зидариите; зидария на носещи сводове при мостове и водостоци; 

покриване на билата, ръбовете и чупките по откоса на покривите; извършване на 

покривни работи при наклон до 60%; полагане на готови тръби на водостоци и в 

зидарии; обслужване на строителен подемник до 800 кг. 

Длъжностни задължения: да измерва и изчислява извършената работа; да 

обслужва и поддържа средствата за работа ползвани при зидарии и покриви; да 

размерва и трасира обикновени постройки; ръководи звено. 

 

712116 Зидар Разряд 6 

Характеристика на работата: разчертаване и трасиране на всички видове 

постройки и съоръжения; зидане и покриване на кръстосани сводове, куполи и 

геометрични форми; зидария на елипсовидни сводове за пети на венци за ледорези, 

косинетни камъни и кръгли облицовки; направа на всички видове покриви. 
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Длъжностни задължения: да разчита всички видове зидарски, кофражни и 

арматурни планове и детайли; новите материали и технологии при зидарски и 

покривни работи; стандартите на всички видове градивни и покривни материали; 

начините за закрепване на покривни елементи при големи наклони. 

 

712117 Зидар Разряд 7 

Характеристика на работата: извършване на всички видове зидарии и 

покривни работи; оформяне на особено сложни корнизи при фасади; разчертаване и 

монтиране на двураменни стълби; зидария на кръгли колони, проходи под форма на 

арки, сводови зидарии при кръстосани и манастирски сводове и разни куполи; 

поставяне на детайли за художествено оформяне на фасади и корнизи; правене и 

поставяне на шаблони; ръководство, вдигане и наместване на каменни и други 

едрогабаритни блокове; облицовъчна зидария с неправилни форми. 

Длъжностни задължения: да размерва и трасира всички видове постройки и 

зидарии; изискванията за качество на зидарии и различните връзки в тях; начините за 

покриване и препокриване на сложни покриви. 

МАЗАЧ 

712123 Мазач Разряд 3 

Характеристика на работата: приготвяне ръчно и машинно на всички видове 

разтвори и сухи смеси за ръчно и машинно изпълняване на обикновени мазилки; 

гасене на вар; запълване на фуги, запълване на празнини около врати и прозорци; 

очукване на мазилка; престъргване на хастар, участие в направата на опростени 

вътрешни мазилки в един пласт на складове и селскостопански сгради. Обслужване на 

подемник до 200 кг. 

Длъжностни задължения: материалите за разтвор и видовете разтвори, 

основните свойства на материалите за приготвяне на обикновени разтвори, състава и 

начина за приготвяне на сухи смеси за обикновени мазилки; да подравнява основата на 

мазилката; да почиства и напръсква с циментово мляко и вода плоскостите преди 

измазването им; използваните инструменти, транспортните средства и 

приспособления при извършване на мазачески работи. 

 

712124 Мазач Разряд 4 

Характеристика на работата: приготвяне ръчно и машинно на разтвор за 

пръскани, теранови, филцови, влачени и други декоративни мазилки; нахвърляне 

хастар между готови ступове; нахвърляне мазилка по калкани; направа на вътрешни 

гладки мазилки в жилищни и административни сгради; шпакловане върху мазилка, 

измазване около врати и прозорци, участие при направа на специални и декоративни 

мазилки;; направа на различни кърпежи при ремонтни работи 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за извършване на 

всички видове опростени мазилки; начините за работа с разтвор помпа; да измерва и 

изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работи, 

състава на разтворите, начина на приготвянето им, свойствата и правилата за 

манипулиране с тях. 

 

712125 Мазач Разряд 5 

Характеристика на работата: направа на вътрешна и външна мазилка по 

стени,тавани,колони, пиластри, греди с постоянно сечение, куполи, сводове, сферични 

и елипсовидни тавани; направа на настилки върху летви,тръстика, хераклит, телена 
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мрежа и др.; направа на всякакви видове мазилки със и без непромокаеми препарати; 

участие при направа на сложни и особено сложни вътрешни и външни мазилки. 

Длъжностни задължения:да знае начините и средствата за извършване на 

всички видове опростени и обикновени мазилки; да познава теоретически и 

практически технологията при направа на опростени и обикновени мазилки; 

изискванията за качеството на тези мазилки; изискванията към материалите и готовата 

продукция; нормативите за разход на материал. 

 

712126 Мазач Разряд 6 

Характеристика на работата: направа на пръскани, влачени, филцови, 

теранови, хидравлични и облицовъчни гладки и рустицирани мазилки, направа на 

мазилки по ребрени и касетирани тавани; изтегляне на подпрозоречни корнизи; 

рамки около врати и прозорци и профили по праволинейни корнизи; фугиране на 

всички видове зидарии; нанасяне на мазилка по механизиран начин; направа на всички 

необходими шаблони; участие при извършване на особено сложни външни и 

вътрешни мазилки. 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за извършване на 

всички видове сложни и специални външни и вътрешни мазилки; изискванията за 

качеството на мазилките ; да познава теоретически и практически технологията на 

производството при извършване на всички видове мазилки; да отстранява малки 

повреди на различни работни средства,използвани при мазачески работи. 

 

712127 Мазач Разряд 7 

Характеристика на работата: направа на всички видове мазилки; изтегляне на 

сложни профили по всички видове прави и криволинейни корнизи, рамки и пояси; 

направа на табла с орнаменти под прозорци, по балкони, еркери и др., направа на 

всички видове шаблони; измазване на колони и греди с променливо и криволинейно 

сечение; измазване на профилирани капители, конзоли и други декоративни елементи 

за вътрешна и фасадна украса; направа на всички видове шаблони. 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за направа на 

особено сложни външни и декоративни вътрешни мазилки; да познава теоретически и 

практически технологията за извършване на всички видове мазилки; изискванията за 

качество на мазилките; техническите изисквания към материалите и готовата 

продукция; нормативите за разход на материали. 

 

 

КОФРАЖИСТ 

712213 Кофражист Разряд 3 

Характеристика на работата: сортиране и подреждане на дървен материал по 

вид и размери; намазване на дървен материал с антисептични и огнезащитни вещества; 

разваляне на гредореди, дюшемета, почистване на дървен материал от полепнал бетон 

и разтвор; изваждане на пирони и изправянето им; запълване фугите на кофража с 

грес; монтаж на оградни метални платна. 

Длъжностни задължения: да знае видовете дървен материал, начина на 

обелване и дялане на греди и талпи; видовете ръчни и инструменти и правилата за 

работа с тях; правилата за насмоляване на дървен материал с антисептични и 

огнезащитни вещества. 
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712214 Кофражист Разряд 4 

Характеристика на работа: бичене и рязане на дървен материал с ръчни 

инструменти и на машина /банциг, циркуляр/; наковаване на готови инвентарни 

платна и ремонт на същите;направа на стълби и парапети по охрана на труда; направа 

на огради от дъски и фазерни плоскости; направа на огради от бетонови колове, 

бодлива тел и телени мрежи; направа на дъсчена обшивка върху готов скелет; направа 

на черен под; направа на сандък за количка и инструменти, тарги и сита. 

Длъжностни задължения: да знае основните свойства на дървените 

материали; начините на приготовление на антисептични и огнезащитни вещества; 

видовете обшивки,кофражни платна и форми; устройството и действието на 

машините и правилата за работа с тях. 

 

712215 Кофражист Разряд 5 

Характеристика на работата: направа на преградни стени и обшивки от 

дъски, фазерни плоскости, хераклити и др. в тавански и избени помещения; направа и 

разваляне на кофраж за колони, плочи, греди, стени, самостоятелни пояси, щурцове, 

козирки, корнизи, тръбно инвентарно скеле; монтаж и демонтаж на едроплощен 

кофраж, направа на дървен скелет за преградни стени; направа на лежаща дървена 

конструкция с гвоздейни съединения; направа на дъсчена или летвена обшивка на 

покрив. 

Длъжностни задължения: основните елементи на дървените части на сгради; 

изискванията към качеството на дървените конструкции, кофражите, скелетата, 

дъсчените обшивки и покривните материали; видовете съединения и сглобки на 

детайли; начините за размерване на покривните конструкции и допустимите 

отклонения. 

 

712216 Кофражист Разряд 6 

Характеристика на работата: направа и разваляне на кофраж за ребрени 

плочи, сводове, касетирани тавани, правоъгълни и кръгли резервоари, подпрени с 

дървено или тръбно инвентарно скеле; направа на кофраж за осмоъгълни колони; 

направа на кофраж за нулеви цикли на сгради, направа на обшивка за тавани и стрехи 

с дъски; направа на покривни конструкции с наклони от 20 до 45 градуса; направа на 

ферми с гвоздейни съединения ; монтаж на дървени и метални сглобяеми бараки. 

Длъжностни задължения: да знае за размерване и допустимите отклонения 

при направата на особено сложни кофражи, кофражни платна, ферми, дървени 

конструкции, обшивни и покривни работи; сложни съединения и сглобки; 

устройството на такелажни приспособления; да разчита работни чертежи. 

 

712217 Кофражист Разряд 7 

Характеристика на работата: направа на кофраж за бункери от всички 

форми; направа на кофраж за турбо-фундаменти с динамично натоварване; направа на 

кофраж за циркулационни канали; направа на висяща дървена конструкция с наклон 

над 20 и светъл отвор над 13 метра; сглобяване на кофражни панели и метални платна 

при пълзящ кофраж; отвесиране, нивелиране и свързване на пълзящ кофраж. 

Длъжностни задължения: да знае оразмеряване и определяне местата на 

дървени конструкции при сгради, мостове, инженерни съединения ; изискванията за 

допустимите отклонения при размерване и направа на особено сложни кофражи, 

дървени конструкции , охладителни кули, циркулационни канали; да разчита особено 

сложни чертежи, детайли, възли.  
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ДЪРВОДЕЛЕЦ 

712313 Дърводелец Разряд 3 

Характеристика на работата: подбиране, сортиране, нарязване и рендосване 

на дървения материал по вид и размер; пробиване на отвори ръчно; направа и 

поставяне на дръжки на ръчни инструменти; наковаване на лайстни около врати, 

прозорци и первази; почистване на детайли след машинна обработка, варене на 

туткал. 

Длъжностни задължения: да знае видовете дървен материал; устройството и 

предназначението на ръчните инструменти и правилата за работа с тях; начините за 

груба обработка на материала, видовете лепила и начина за приготовлението им. 

 

712314 Дърводелец Разряд 4 

Характеристика на работата: бичене и рендосване на дървен материал 

машинно; шлайфане, байцване и матиране на изделия и детайли; направа и монтаж 

на избени и тавански врати и прозорци; направа на обикновени маси, рафтове, 

етажерки и др.; ремонт на кофражни платна; наковаване на паркет, ръчно шабаросване 

и циклене; направа и монтаж на каросерии на автомобили. 

Длъжностни задължения: да знае изискванията към качеството на дървения 

материал; устройството, действието и начините на работа с дърводелски машини; 

видовете сглобки и съединения на детайли; приготовлението на битумно лепило. 

 

712315 Дърводелец Разряд 5 

Характеристика на работата: рендосване, скрояване и профилиране на дървен 

материал на машини; сглобяване на отделни детайли; пресоване, фурнироване и 

шлайфане на плоскости с машини; направа и монтаж на дограма, дърводелски 

изделия и детайли, кухненска мебел, ръкохватки, декоративни решетки, скъсяване и 

удължаване на врати и каси и други подобни; направа на под-паркетно дюшеме и 

наковаване на щитови паркетни подове; полиране на мебели; направа на кофражни 

платна 

Длъжностни задължения: да знае свойствата на дървения материал; 

изискванията към качеството на дърводелските изделия и детайли, под-паркетните и 

паркетни подове; начините за приготовление на политури, лепила и маджуни; да 

разчита чертежи и скици. 

 

712316 Дърводелец Разряд 6 

Характеристика на работата: направа и монтаж на дву и повече крили врати 

и прозорци; преустройство на дограма; направа и монтаж на вградена мебел; направа 

и монтаж на вита стълба, витрини, ламперии; направа на дърводелски изделия със 

сложна форма; направа на декоративни паркетни подове, направа и монтаж на 

кръжила; направа и монтаж на висящи и лежащи дървени конструкции. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и действието на сложни 

дърводелски машини и правилата за работа с тях; да изготвя и разчита шаблони и 

скици; да изчислява необходимите и вложени материали. 
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АРМАТУРИСТ 

712413 Арматурист Разряд 3 

Характеристика на работата: ръчно и машинно опъване и изправяне на 

бетонна стомана с диаметър до 14 мм; рязане на стомана с диаметър до 12 мм; връзване 

с тел на армировъчни пръти; сортиране на изработената армировка; изработване на 

стремена до 4 ъгли; участие в изработването на рабиц по тавани, покриване на канали 

и преградни стени; участие при връзване на армировка; монтиране на заварени мрежи 

и скелети; разопаковане на кангали висококачествена стомана за напрягане, отмерване 

и отрязване на напрегнатата армировка, изрязване с ножица краищата на 

напрегнатата армировка, замазване на отворите преди инжектиране с циментов 

разтвор 

Длъжностни задължения: да знае устройството и начина за работа на ръчните 

механизми, приспособления, машини за рязане и огъване на бетонна стомана; 

видовете бетонна стомана според диаметъра и маркировката; начините за изработка и 

монтиране на обикновен рабиц и обикновена армировка; основните начини за 

извършване на напрегателни работи ; начините за приготовление на разтвор за 

инжектиране; предназначението на различните напрегателни машини и съоръжения 

 

712414 Арматурист Разряд 4 

Характеристика на работата: изправяне ръчно на стомана с диаметър над 14 

мм, рязане на стомана с диаметър над 12 мм; прищипване на стоманени пръти; 

изработване на стремена с повече от четири ъгъла; монтиране на армировка за колони 

с височина до 6 метра; огъване на армировъчни пръти от всички диаметри , монтиране 

на всякакъв вид армировка за основи и плочи / без и с кръстосване/, греди с конзолните 

им части, щурцове , стени; работа с ръчна на напрегателна помпа и хидравлични 

крикове с единично действие, монтиране и демонтиране на разпределителни 

устройства на напрегнатата армировка; подготовка и инжектиране на циментови 

разтвори в конструкцията; участие в изработването на сложни армировки, рабиц и 

напрегателни работи. 

Длъжностни задължения: да може да разчита кофражни и арматурни 

планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи; устройството и 

начините за използване на ръчните механизми, машини, съоръжения и 

приспособления за рязане, прищипване и огъване на бетонна стомана за армировки с 

различна сложност; начините за снаждане на армировъчните пръти; начините за 

изработка и монтиране на обикновен рабиц и армировка; предназначението на 

видовете стомана според диаметъра; изискванията за качеството на напрегнатата 

армировка; начините за анкериране; устройството на напрегателните машини, 

основните изисквания към напрегателните работи.  

 

712415 Арматурист Разряд 5 

Характеристика на работата: изработване и монтиране на средно сложни 

армировки за стени, панели, колони на сгради, резервоари, силози, колектори; 

изработване и монтиране на средно сложен рабиц на изкуствени греди, пиластри, 

декоративни конзоли и тавани; извършване на всички видове напрегателни работи при 

средно сложни стоманобетонни конструкции; профилактичен преглед и ремонт на 

основните механизми на напрегателната машина, сглобяване и разглобяване на 

напрегателни преси; участие при извършване на сложни армировки и сложен рабиц; 

участие при извършване напрегателни работи при сложни стоманобетонни 

конструкции. 
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Длъжностни задължения: да е запознат с устройството и начините за 

използване на машините,съоръженията и приспособленията за изработка на 

армировки, принципа и действието на апаратите за челни заварки, на автоматичен 

бигляр и начините за използването им; устройството и начините за използване на 

механизмите и приспособленията за монтиране и издигане на армировъчни скелети и 

блокове; начините и средствата за изработка на средно сложен рабиц; изискванията за 

качество на армировките и рабица; последствията от употреба на деформирана и 

смачкана армировка; устройството и начините за работа с контролно - измервателни 

уреди,използвани при напрегателни работи.  

 

712416 Арматурист Разряд 6 

Характеристика на работата: изработване и монтиране на сложни армировки 

за стени/двойно армирани/, греди в крива, носещи рамки, гъбообразни и сводови 

плочи, стави, самостоятелни кранови греди, водни кули, резервоари, силози, 

колектори, тунели, плочогредови мостове с подпорно разстояние до 20 м., греди с 

ширина до 0.12 и дълбочина до 0.40 м., самостоятелни пояси, стълбища в сгради; 

изработване и монтиране на сложен рабиц с изпъкнали и вдлъбнати криви до 10 

елемента на кв.м. розетки, касетирани тавани, фризове и профили за скрито 

осветление да 10 елемента на кв.м. за декоративни конзоли; извършване на всички 

видове напрегателни работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни 

системи на напрягане; изрязване на струни с електрожен/ при втора специалност 

електроженист/ ; профилактичен преглед и ремонт на основните механизми на 

напрегателните машини. 

Длъжностни задължения: да е запознат с качеството и предназначението на 

калиброваните и прищипнати стоманени пръти; начините и средствата за изработване 

и монтиране на сложни армировки и сложен рабиц; правилата за приемане на 

армировъчните работи; да измерва и изчислява извършените работи и изразходваните 

материали; изискванията за производството на сложни и отговорни предварително 

напрегнати конструкции; изискванията за качество на армировките, рабица и 

напрегателните работи. 

 

712417 Арматурист Разряд 7 

Характеристика на работата: изработване на армировъчни конструкции, 

главни греди за плочо-гредови мостове с отвори над 25 метра, спираловидни 

армировки за колони, дъгообразно извити греди за покриви и колони с височина над 6 

м, наклонени с променливо сечение и с повече от 4 ъгъла, да ръководи и контролира 

направата на сложни армировки, колони с капители, бункери, силози, стоманобетонни 

мостове,сложни машинни фундаменти динамично и статично натоварени; извършване 

контрол и профилактичен преглед а при необходимост и ремонт на механизмите от 

напрегателните машинни преси. 

Длъжностна характеристика: да прави необходимите изчисления, свързани с 

изпълнението на всякакъв вид армировъчни , рабицови и напрегателни работи; 

устройството и начина за работа с всички видове напрегателни машинни агрегати и 

контролно-измервателни уреди, използване при напрегателните работи; правилата за 

приемане и предаване на армировъчните работи; изискванията за качество към 

материалите и готовата продукция; да отстранява повреди в различни машини и 

съоръжения, използвани при изработване и монтаж на всички видове армировъчни, 

рабицови и напрегателни работи. 
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БЕТОНДЖИЯ 

712513 Бетонджия Разряд 3  

  Характеристика на работата: приготовление на бетонна смес, включително 

дозиране материалите за бетон; поемане кофата с бетон от винкела на бандерата и 

количка с бетон от платформата на повдигателното съоръжение; полагане и 

уплътняване на бетон; връзване и развързване на прости конструкции и изделия (до 5 

тона) и складирането им; полагане на армировъчни скелети и закладни части в 

кофражни форми; сглобяване и нивелиране на кофражни форми; наливане на 

бетонна, пено-бетонна и пено-силикатна смес в кофражни форми; декофриране на 

кофражни форми за панели, конструкции и пенобетонни изделия; разбиване на бетон 

и стоманобетон. 

Длъжностни задължения: да познава свойствата и качествата, както и 

съставните части на бетонните и пено-бетонните смеси, основните видове бетонни и 

стоманобетонни конструкции,основните видове армирани и неармирани пено-

бетонни изделия, необходимото покритие на армировките с бетонна и пено-бетонна 

смес и начините за постигане на това покритие, начините за приготовление на бетонна 

и пено-бетонна смес, ръчно и машинно; предназначението на видовете армировки и 

закладни части за съответните конструкции и изделия; видовете кофражи и кофражни 

форми и тяхното предназначение, начините за полагането на бетон и пенобетон в 

кофражни и пено-бетонни форми, начините за уплътняване ръчно или с вибратор и 

други средства на положен бетон и пенобетон; видовете знаци, команди и сигнали при 

такелажните работи, начините за товарене, разтоварване на панели, конструкции и 

пено-бетони, правилата за работа с бетонобъркачки и строителен подемник. 

 

712514 Бетонджия Разряд 4  

Характеристика на работата: полагане и уплътняване ръчно и машинно на 

бетон за стени, греди, колони, покриви, сводове, куполи и други армирани стени, 

стълбища, корнизи, парапети, колектори, гравитационни язовирни стени, устои, 

стълбове, конзоли и др.; уплътняване фуги, направа на бетонни балистри, балконски 

решетки и декоративни елементи при направен кофраж; приготовление на специални 

бетони, монтаж на армировъчни мрежи, скелети и закладни части за конструкции със 

средна сложност; центрофугиране на бетон, производство на пено-бетонни изделия, 

стоманобетонни конструкции и елементи за сглобяемото и монолитно строителство. 

Длъжностни задължения: да познава приспособленията за покриване фугите 

при бетонни пътища; начините за работа с различни видове вибратори, режимът за 

пропарване, температура и времетраене на различните стадии; подаване бетон при 

центрофугиране; режима за запълване формите с бетон; консистенцията при която 

бетонът може да се подава в различни части на центрофугални съоръжения, условията, 

от които зависи получаването на най-добре уплътнен и центрофугиран бетон, 

основните свойства на пенобетона. 

 

712515 Бетонджия Разряд 5 

Характеристика на работата: полагане и уплътняване бетон при силози, 

хладилни и водни кули, машинни фундаменти; уплътняване с вибратор пътни 

настилки, инжектиране бетон; сглобяване и разглобяване на всякакви кофражни 

форми при производството на елементи за сглобяемо строителство; монтиране на 

всички закладни части и детайли, уплътняване бетон с всички видове вибратори; 

изготвяне на сметка за необходимите материали; измерване и изчисляване на 
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извършените работи и вложените материали; поддържане в изправност машините и 

съоръженията, с които работи. 

Длъжностни задължения: да познава изискванията за качеството на 

кофражите и кофражните форми, бетона и армировките при производството на 

бетонни изделия и конструкции, начините и средствата за полагане на бетон в сложни 

и стоманобетонни конструкции, да сглобява и разглобява кофражни форми за 

всякакви стоманобетонни конструкции и изделия; да знае значението на закладните 

части и заварки, местата за снаждане на арматура; да знае предназначението на 

подемните и такелажни машини и съоръжения и свободно да работи с всички машини 

и съоръжения, използвани на производствената площадка; да определя оптималния 

състав и консистенция на пенокашата и изискванията, на които трябва да отговаря 

качествената емулсия. 

 

712516 Бетонджия Разряд 6 

Характеристика на работата: полагане и уплътняване бетон при дъгови 

язовирни стени, дюкери, мостови конструкции, писти и други отговорни бетонни и 

стоманобетонни конструкции; инжектиране на бетон; полагане на специални видими 

бетони; монтиране на особено сложна заготовка; уплътняване бетон с всички видове 

вибратори при особено отговорни стоманобетонни конструкции в монолитното и 

сглобяемото строителство; ръководене и контролиране работата по пропарването, 

производството на всякакъв вид пено-бетони и пенообразователи. 

Длъжностни задължения: да познава изискванията за всички видове кофражи 

и кофражни форми, армировки и бетоните при особено отговорни конструкции; 

значението на напрегнатата арматура при изпълнение на отговорни конструкции; 

начините и средствата за полагането на бетон в особено отговорни бетонни и 

стоманобетонни конструкции, да познава разходните норми, да измерва и изчислява 

необходимите и вложените материали, както и извършените работи; да знае 

предназначението на всички подемни и такелажни машини и съоръжения и да си 

служи с таблицата за издръжливостта на всички видове въжета при такелажните 

работи. 

 

 

МОНТАЖНИК НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 

712613 Монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия Разряд 3 

Характеристика на работа: спомагателни работи при монтаж на 

стоманобетонови конструкции и изделия (СБКИ); закачване на СБКИ за монтажните 

устройства; участие при замонолитване с бетон или разтвор съединенията между 

елементите на СБКИ.  

Длъжностни задължения: да знае правилата, начините и средствата за 

натоварване, разтоварване и укрепване на СБКИ от и на превозно средство и склад, 

видове закачващи приспособления. 

 

712614 Монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия Разряд 4 

Характеристика на работа: монтаж и закрепване по дадени коти и оси на 

готови елементи при различна височина на сградите; закрепване; направа и де-

кофриране на кофраж при замонолитка и извършване на замонолитка, монтиране, 

укрепване и управляване на монтажните средства; поставяне на армировка в 

съединенията на елементите; предварителен монтаж на отделни детайли от СБКИ. 
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Длъжностни задължения: правилата за такелажни работи при монтаж СБКИ, 

правилата за съединяване на СБКИ; нанасяне на антикорозионна паста; разчитане 

планове със средно-сложни детайли; работа с ръчни електрически и обикновени 

инструменти и измерителни уреди; технически познания за готови СБКИ и 

съединителни елементи; ръководи звено такелажни работи; различни видове възли. 

 

712615 Монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия Разряд 5 

Характеристика на работа: монтаж на готови елементи, устройство на 

различни видове полис-пасти. 

Длъжностни задължения:устройството на монтажните средства и 

приспособления; начините за проверка отвесиране с необходимите уреди и закрепване 

на поставените на място СБКИ; разчитане на сложни чертежи; познания за работа с 

калибър за определяне на разстояние, пергел, хидростатичен нивелир; начините на 

ел.дъгово заваряване и рязане; ръководи монтажно звено; да може да прави сапани. 

 

712616 Монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия Разряд 6 

Характеристика на работа:самостоятелно монтиране на СБКИ по 

технологична документация; работа с нивелир и теодолит. 

Длъжностни задължения:устройството на всички видове подемни 

приспособления; отвесиране и центриране на СБКИ. 

 

712617 Монтажник на стоманобетонови конструкции и изделия Разряд 7 

Характеристика на работа: монтаж на особено сложни СБКИ; специален 

монтаж. 

Длъжностни задължения: начините на сглобяване, преместване и монтиране 

на всички видове СБКИ в промишлени и жилищни сгради, съоръжения, мостове и т.н.; 

начините за особено сложна нетипова връзка. 

 

 

МОЗАЙКАДЖИЯ 

713213 Мозайкаджия Разряд 3 

  Характеристика на работата: спомагателни работи; почистване на 

мозаичните площи при търкането им; участие при приготовляване на разтвори, при 

полагането на основния пласт, при ръчно и машинно търкане и полиране на мозайки. 

  Длъжностни задължения: да знае предназначението, видовете и основните 

свойства на материалите, разтворите , начините и средства за приготовляването им; 

видовете и предназначението на шмиргелите и други материали за търкане и 

полиране. 

 

713214 Мозайкаджия Разряд 4 

  Характеристика на работата: направа на обикновени оцветени и неоцветени 

мозайки с правоъгълни фигури, нареждане на мозаечни камъчета при римски 

мозайки; размерване и поставяне на преградни летви; полагане на горния мозаечън 

пласт; полагане на хастар за всички видове бучарди; търкане на мозайки; шпакловане 

на неравности при първо търкане, шлайфане и полиране на обикновени мозайки. 

  Длъжностни задължения: да знае видовете настилки и облицовки; начините 

за дозиране на боите за оцветяване на мозайки. 
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713215 Мозайкаджия Разряд 5 

  Характеристика на работата: направа на мозайки и бучарди по подове, стени, 

стъпала, колони, наклонени и криволинейни повърхности; направа на бучарди по 

колони, козирки и портали; обрязване и нареждане на мраморни плочи за рязана и 

венецианска мозайки. 

  Длъжностни задължения: да знае начините за направа на мозайки и бучарди 

по наклонени и криволинейни повърхности; устройството и работата на мозаечните 

машини. 

 

713216 Мозайкаджия Разряд 6 

  Характеристика на работата: направа на мозайки, настилки и бучарди 

изпъстрени с разнообразни криволинейни фигури, римска и венецианска мозайки; 

орнаментни мозайки по подове, стени, колони и по наклонени повърхнини. 

Длъжностни задължения: да знае начините за направа на всички видове 

мозайки и бучарди; начините на изпълнение на мозайки по стълбища. 

 

713217 Мозайкаджия Разряд 7 

  Характеристика на работата: направа на декоративни мозайки наситени с 

фигури, орнаменти и сложни бордюри във вид на килимени мотиви и плетеници; 

мозайки по сложни повърхности, портали, капители, фонтани, басейни и други 

декоративни детайли. 

  Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за направа на 

декоративни мозайки по разнообразни повърхнини. 

 

 

ФАЯНСАДЖИЯ 

713223 Фаянсаджия Разряд 3 

Характеристика на работата: подготовка на повърхностите на плочките-

намокряне, премахване на фаски и др.; пренасяне и сортиране на плочките; пренасяне 

на материалите за направа на разтвор и пребъркване на разтвори; почистване на 

готовите облицовки и настилки след заливането. 

Длъжностни задължения: да знае предназначението,начините и средствата за 

приготвяне на разтворите; видовете и предназначението на плочките за облицовка и 

настилка; инструментите и предназначението им при облицовки и настилки с плочки; 

начините за почистване на готовите облицовки и настилки. 

 

713224 Фаянсаджия Разряд 4 

Характеристика на работата: приготвяне на разтвори за облицовки, настилки 

и заливки; изкопаване на мазилка за основите на плочите и разстилане на разтворите; 

пробиване на отвори в плочки за аксесоари; направа на облицовки и настилки под 

наблюдението на работник с по-висок разряд. 

Длъжностни задължения: да знае видовете плочки и предназначението им; 

начините и средствата за разстилане на разтворите; начините за пробиване на отвори в 

плочки и изкопаване на мазилка; начините и средствата за направа на обикновена 

облицовка. 

 

713225 Фаянсаджия Разряд 5 

Характеристика на работата: направа на облицовка на стени, подове, вани, 

мивки; направа на корнизи,первази, холкери и др.; направа на хастар за редене на 
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плочи и заливане на фугите; направа на по-сложни облицовки под наблюдението на 

работник с по-висок разряд. 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за полагане на 

хастари; начините и средствата за направа на проста и средно сложна облицовка и 

настилка; начините за направа на фугировка, полиране и шлайфане на повърхности; 

разчитане на планове и детайли за изпълняваните работи. 

 

713226 Фаянсаджия Разряд 6 

Характеристика на работата: направа на облицовка по стени по 

детайли,сложни облицовки и настилки; облицовка на куполи, криви повърхности, 

кариране на плоскости, декоративни облицовки. 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за направа на сложни 

облицовки и настилки-на криви повърхности, куполи, кариране на плоскости, 

декоративни облицовки и др. 

 

 

ОБЛИЦОВЧИК 

713243 Облицовчик Разряд 3 

Характеристика на работата: спомагателни работи при облицовки и 

настилки; участие при приготвяне на разтвори; заливане на фугите и почистване под 

ръководството на по-висок разряд; фугиране на облицовките и настилките. 

Длъжностни задължения: да знае предназначението и основните свойства на 

материалите; начините и средствата за почистване. 

 

713244 Облицовчик Разряд 4 

Характеристика на работата: направа на облицовки и настилки по гладки 

повърхности; разбичване и обработка на облицовъчните елементи; подготвяне на 

разтвори за подложка и заливка; пробиване на отвори за скоби в облицовъчните 

елементи и в стената; направа на скоби; гипсиране и циментиране на скобите. 

Длъжностни задължения: да знае начините и средствата за разбичване на 

различните видове камък; начините и средствата за приготовляване на разтвори и 

пробиване на отвори. 

 

713245 Облицовчик Разряд 5 

Характеристика на работата: направа на облицовки и настилки върху 

релефни плоскости; машинно обработване на материалите; заливане на фугите и 

фугиране; направа и разваляне на работни скелета. 

Длъжностни задължения: да знае специфичните свойства и предназначението 

на различните видове каменни материали за облицовка и настилка; средствата и 

начините за машинна обработка на различните видове камък; текущ ремонт на 

машината за рязане на камък. 

 

713246 Облицовчик Разряд 6 

Характеристика на работата: направа на облицовки и настилки по силно 

разчленени и профилирани повърхности, корнизи, капители, портали и др.подобни; 

изработка, монтаж и демонтаж на кофраж за сводове. 

Длъжностни задължения: да знае начините за монтиране и фугиране на 

облицовки и настилки по силно разчленени и профилирани повърхнини. 
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713247 Облицовчик Разряд 7 

Характеристика на работата: направа на облицовки на балюстради, сводове и 

куполи; направа на декоративни настилки. 

Длъжностни задължения: да знае средствата и начините за механична и 

химична защита на настилките и облицовките; допуските за отклонение по 

вертикалата и хоризонталата от ширината и дълбочината на фугите; да има 

елементарни познания по архитектурните стилове. 

 

 РАБОТНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ 

713253 Работник подови настилки Разряд 3 

Характеристика на работата: почистване и подготовка на основата; сортиране 

на различни материали; участие при полагане на настилки; почистване след полагане. 

Длъжностни задължения: да познава различните материали и инструменти; 

начините и средствата за подготовка на основите. 

 

713254 Работник подови настилки Разряд 4 

Характеристика на работата: подготовка и полагане на грунд и лепило; 

полагане на настилки от синтетични материали; престъргване на отделните пластове; 

участие при разкрояването на материалите. 

Длъжностни задължения: да знае основните свойства на лепилата и 

материалите за грунд за различните видове настилки; качествата на шмиргелите за 

престъргване. 

 

713255 Работник подови настилки Разряд 5 

Характеристика на работата: шпакловка на основата; подготовка и полагане 

на разтворите за изолация и изравнителните пластове за настилки; разкрояване на 

материали. 

Длъжностни задължения: да знае свойствата на настилките и химичния състав 

на материалите за почистване и тониране; установяване на температурни условия на 

работа; отстранява на дефекти. 

 

713256 Работник подови настилки Разряд 6 

Характеристика на работата: разчертаване на фигури, бордюри и ивици, 

оцветяване и тониране на настилки; полагане на различни видове настилки. 

 

 

ПАРКЕТЧИЯ 

713263 Паркетчия Разряд 3 

Характеристика на работата: подбиране и сортиране на материалите и 

паркета по вид и размери; рязане и рендосване с ръчни инструменти при 

необходимост на паркета и материалите; пробиване на дупки в дърво- ръчно; 

наковаване на лайстни и первази около врати и прозорци,по под; намазване и лъскане 

на паркета-ръчно; лакиране на готов паркет. 

Длъжностни задължения: да знае видовете дървен материал и паркет; 

устройство и предназначение на използуваните ръчни инструменти и правилата за 

работа с тях; начините за грубо обработване на дървения материал; видовете лепила и 

начина на приготвяне. 
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713264 Паркетчия Разряд 4 

Характеристика на работата: обработка на дървен материал с ръчни 

инструменти и на дърводелски машини; редене /наковаване/ на обикновен паркет 

върху готово черно дюшеме; ръчно шабаросване и циклене на паркет; полагане на 

асфалтово лепило; разкъртване на стар паркет. 

 Длъжностни задължения: да знае изискванията към качеството на дървения 

материал и паркета; устройство и действие на дърводелските машини и работа с тях; 

видовете сглобки и съединения на детайли и паркет; начините за циклене на паркет. 

 

713265 Паркетчия Разряд 5 

Характеристика на работата: цялостна обработка на дървен материал и 

паркет с дърводелски машини; направа на основа на паркетни настилки наковаване 

или лепене на обикновен паркет и на ивици, паркетни щитове; машинно циклене на 

паркет. 

Длъжностни задължения: да знае асортимента и изискванията към качеството 

и начина наковаване или лепене на паркетите; принципа, устройство и действие на 

дървообработващите машини и работа с тях; начините на приготвяне на основите на 

различните видове паркетни настилки. 

 

713266 Паркетчия Разряд 6 

Характеристика на работата: направа на основа на всякакви паркетни 

настилки; редене и наковаване на сложен и декоративен паркет по подове, театрални 

салони, стълбища и др. с разнообразни очертания и фигури. 

Длъжностни задължения: измерване и начисляване на необходимите 

материали и извършените работи; технологичните карти, разчитане на чертежи, 

организацията на работните процеси. 

 

 

ИЗОЛАТОРЧИК 

713313 Изолаторчик Разряд 3 

Характеристика на работата: участие при направа на всички топлинни, 

хладилни, звукови, киселинно-устойчиви и други изолации в строителството; 

приготовляване на разтвори за замазки и др.; рязане на ламарина, рула и ленти. 

Длъжностни задължения: да знае видовете изолационни материали, техните 

свойства и предназначение; правилата и начините за подготовка на повърхностите за 

изолация. 

  

713314 Изолаторчик Разряд 4 

Характеристика на работата: основни работи при топлинни, хладилни, 

киселинно-устойчиви и други изолации. 

Длъжностни задължения: да знае начините за приготовляване на основните 

смеси, лепила и разтвори; последователността на различните операции; ползването на 

различната механизация при изолациите; да почиства повърхностите преди изолация; 

приготовляване на топъл битум и лепило; монтаж на форми от изолационен материал 

по тръбопроводи и плоскости; извършване на груби замазки на прави повърхнини и 

тръбопроводи; монтаж на ламаринени покрития; начините за направа на изолация на 

плоски повърхнини; правилата за обработка на фуги и отвори; правилата за 

обслужване на пясъкоструен апарат; назначението на защитните средства и 
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приспособления; устройството и правилата за направа на защитни покрития върху 

изолациите. 

 

713315 Изолаторчик Разряд 5 

Характеристика на работата: приготовляване самостоятелно на всички видове 

изолационни смеси и полагането им; монтаж на изделия от изолационни материали 

на всички видове повърхности и фасонни части; изпълнение на замазки върху 

изолации със заглаждане и лакиране; подлепване краищата на изолационната и 

защитна лента; направа на изолация по вертикални стени и повърхности отдолу с 

рулонни материали и лепила; направа на многослойна изолация и плоски покриви и 

комбинирана с полагане на топлоизолационни настилки и елементи; почистване на 

фуги и отвори с пясъкоструен апарат и запълване с разширяващ цимент и др.; 

запълване на деформационни фуги в бетонни съоръжения; направа на замазки под 

изолацията и защитни покрития върху готовата изолация. 

Длъжностни задължения: да знае основните видове изолации; начините за 

изпълнение на изолации върху хоризонтални и вертикални повърхности; 

изискванията предявявани към качеството на изолационните материали и покрития; 

типовите облицовки на тунелите и другите подземни съоръжения, начините на 

обработване и уплътняване на фугите при стоманобетонни облицовки и на отворите за 

инжектиране; устройството и правилата за техническа експлоатация на пясъкоструен 

апарат; да отстранява дефекти по изолации; устройството и принципите на действие 

на различните инструменти използувани за полагане на изолации. 

 

713316 Изолаторчик Разряд 6 

Характеристика на работата: самостоятелно извършване на всички видове 

изолации и изолиране на вибриращи повърхнини; направа на специална арматура за 

закрепване на изолациите; разчертаване, разкройване и монтиране на ламаринени 

облицовки, фасонни съоръжения и изделия и такива с конични повърхности; 

изготвяне на разглобяеми ламаринени кутии; направа калъпи за форми от различни 

изолационни материали; направа замазка върху особено сложни фасонни части и 

съоръжения. 

Длъжностни задължения: да знае начините на изпълнение на изолации по 

повърхности със сложна конфигурация, в условията на съединения с метални 

конструкции и закладни части, промени на сеченията и формите; редът и начините на 

обработка на нестандартни фуги; облицовка на подземни съоръжения; начините на 

направа на сложни защитни покрития върху изолации на повърхности под влияние на 

динамични натоварвания и химическо въздействие. 

 

713317 Изолаторчик Разряд 7 

Характеристика на работата: направа на всички видове изолации и замазки 

на особено сложни фасонни части и съоръжения; направа на сложни калъпи за 

фасонни и изолационни форми по дадени детайли; разчертаване, разкрояване, 

направа и монтаж на сложни фасонни ламаринени покрития. 

Длъжностни задължения: да знае пълната технология на всички видове 

изолации, съотношенията на материалите в отделните рецептурни смеси за всички 

видове изолации; свойствата на изолационните материали и приложението им; 

основните геометрични правила и начините за определяне повърхности и обеми. 
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ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК 

713323 Хидроизолаторчик Разряд 3 

Характеристика на работата: разгъване и нарязване на рулонни материали и 

почистването им; подготовка на повърхности; приготвяне на битумен грунд, 

циментово мляко, циментов разтвор и др. за поставяне под изолацията и направа на 

защитно покритие. 

Длъжностни задължения: да знае материалите и техните основни свойства; 

правилата и начините за подготовка на повърхностите. 

 

713324 Хидроизолаторчик Разряд 4 

Характеристика на работата: приготовляване на битумни смеси, лепила и 

разтвори; покриване на външни стени с битумен мастик; нанасяне на горещ асфалт и 

направа на еднослойни изолации; почистване и подсушаване на изолируеми 

повърхности и фуги; зареждане на пясъкоструен апарат и работа с него; 

приготовляване на материали за запълване на фуги и отвори; участие при направа на 

зашитни стени и покрития върху хидроизолация на подземни съоръжения. 

Длъжностни задължения: да знае начините за приготовляване на битумни 

смеси и разтвори; правилата за обработка на фуги и отвори; устройството и 

обслужването на пясъкоструен апарат; правилата за направа на защитни покрития. 

 

713325 Хидроизолаторчик Разряд 5 

Характеристика на работата: направа на хидроизолация на конструкции 

отдолу с рулонни материали и битумно лепило; направа на многослойна 

хидроизолация; почистване на фуги и отвори с пясъкоструен апарат; запълване на 

деформационни фуги; запълване на хидроизолационни кладенчета и канали; направа 

на замазки под изолацията и защитни покрития върху готова изолация. 

Длъжностни задължения: да знае начините за нанасяне на асфалтово лепило 

и залепване на рулонни материали върху хоризонтални и вертикални повърхности; 

начините на обработване и уплътняване на фуги при стоманобетонни облицовки и на 

отвори за инжектиране; отстраняване на дефекти. 

 

713326 Хидроизолаторчик Разряд 6 

Характеристика на работата: направа на хидроизолация в местата на 

съединяване на изолируеми повърхности с метални части, деформационни фуги и др.; 

изолация на външни стени на спускащи се кладенци и кесони при агресивна среда; 

направа на изолации с нерулонни материали; монтиране на металически диафрагми; 

обработка и уплътняване на нестандартни фуги, шупли и пукнатини; отстраняване на 

течове в облицовките на подземни съоръжения. 

Длъжностни задължения: да знае начините за изпълнение на сложни 

хидроизолации; редът и начините за обработка на нестандартни фуги; начините за 

изпълнение с нерулонни материали; начините за направа на сложни защитни 

покрития върху хидроизолации на повърхности под влияние на динамични 

натоварвания и химични въздействия. 

 

 

713333-4 ОПЕРАТОР НА АСФАЛТОВА БАЗА 

Длъжностни задължения: познава технологията и начините на производство 

на различните асфалтови смеси и управлява инсталацията чрез пулта за управление; 

устройството, разположението и поддържането на асфалтовата инсталация при 



 

 

60 

обикновено и автоматично дозиране; основните свойства на съставните части по 

приготовляване на асфалтови смеси и начините за вземане на проби и проверката им; 

техническите характеристики на различните марки битуми и емулсии; устройството 

на битумната помпа; начините за разреждане на топлия битум и устройството и 

начините за работа с термометрите; следи за наличието и правилното разположение 

на материалите в приемните бункери; познава технологията на безопасно прехвърляне 

на битум в автогудронатор и от едно място на друго; правилата за противопожарна 

защита при работа с топли битуми; изпълнява зададените рецепти и поддържа 

необходимата температура; следи за правилното натоварване на автомобилите със 

смеси и за наличието на покривала; не позволява разпиляване на смес от ръкава; не 

изпълнява ремонтни работи без указания на прекия ръководител като съобщава за 

забелязани неизправности; не променя параметрите в пулта и електрониката. 

Длъжностни задължения: познава технологията и начините на производство 

на различните асфалтови смеси; устройството, разположението и поддържането на 

асфалтовата инсталация при обикновено и автоматично дозиране; основните свойства 

на съставните части по приготвяне на асфалтови смеси и начините за взимане на проби 

и проверките им; техническите характеристики на различните видове битуми и 

емулсии; устройството на битумната помпа; начините на разреждане на топлия битум 

и устройството и начините на работа с термометрите; познава технологията на 

безопасно прехвърляне на битум в автогудронатор и от едно място на друго; правилата 

на противопожарна защита при работа с топли битуми. 

 

 

РАБОТНИК ПО ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ 

713353 Работник по полагане на асфалтови настилки Разряд 3 

Характеристика на работата: поставяне и стабилизиране на направляващи 

релси укрепващи асфалтовата настилка; приготвяне на топъл битум от варели 

необходим за предварително напръскване на основата преди полагане на асфалта; 

участие при направа на обработки, пропитки и всякакъв вид асфалтови настилки; 

изсичане и оформяне на надлъжната и напречна фуга; поддържане на обработките и 

пропитките до окончателното им оформяне; участие при ремонта при полагане на 

асфалта. 

Длъжностни задължения: да знае начина за поставяне и стабилизиране на 

направляващите релси за укрепване на настилката преди полагането на дадена ос; 

начина за приготовляване на топъл битум от варели и напръскване основата както и 

намазването на фугите; начина за поддържане и обработките и пропитките; познава 

материалите влагани в асфалтовите смеси и настилки и техните свойства. 

 

713354 Работник по полагане на асфалтови смеси Разряд 4 

Характеристика на работата: направа на асфалтови запечатки, обработки и 

пропитки; участие при направа и ремонт на всички видове асфалтобетонни настилки; 

участие при поставяне на направляваща корда по дадена ос при електронните 

асфалто-разстилачи; окончателно оформяне и профилиране на положената настилка; 

проверка профила на основата преди полагане на обработките и пропитките; 

проверява профила на положената настилка с либела, шаблон, напречна и надлъжна 

летва; поставяне на направляващата корда на електронните разстилачи. 

Длъжностни задължения: да има общи познания за работата на валяците и 

авто-гудронаторите при обработките и пропитките; за устройството на латата, 

либелата, напречната и надлъжна летва и начина на работа с тях; да познава 
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технологията за направа на асфалтови обработки, запечатки и пропитки; начина за 

полагане на обработките и пропитките; начина за полагане ръчно и машинно на 

асфалтобетонови настилки; да знае начина за вземане на проби от положени настилки; 

да знае техническите изисквания за полагане на обработките и пропитките през 

различните сезони на годината. 

 

713355 Работник по полагане на асфалтови настилки Разряд 5 

Характеристика на работата: направа и полагане на асфалтобетонни 

настилки; окончателно оформяне и профилиране на положената настилка; проверка 

основата преди полагане на настилката и отстраняване на неравностите; измерване с 

шаблон, лата и либела профила на настилките и с термометър температурата на 

полаганата асфалтова смес; участвува при регистриране и отстраняване на 

констатирани отклонения на положените настилки. 

Длъжностни задължения: да има общи познания по устройството и начина на 

работа на всички видове асфалто-разстилачи и уплътнителни машини. 

 

713356 Работник по полагане на асфалтови настилки Разряд 6 

Характеристика на работата:направа на всякакъв вид асфалто-бетонни 

настилки; обслужване на всички видове асфалто-разстилачи и уплътнителни машини; 

регистриране и отстраняване отклоненията при настилката по отношение на дебелина, 

широчина и равнинност; регистрация на температурата на получената и положена 

смес. 

Длъжностни задължения: да знае начините на обслужване на всички машини 

при полагането на различните видове асфалтови настилки; качествата и свойствата на 

материалите в асфалтовата смес. 

 

 

ВОДОПРОВОДЧИК ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛДЖИЯ 

713413 Водопроводчик вътрешен водопровод и каналджия Разряд 3 

Характеристика на работата: подготвително-заключителни и спомагателни 

работи за изпълнение на основните водопроводни работи /нарязване на тръби, 

пробиване на дупки за болтове, направа на нарези на тръби до 2 цола/; монтаж на 

всички видове тръби до 200 мм и фасонните части към тях; разкриване участъци от 

водопроводна инсталация,в която има повреди; размерване и трасиране 

водопроводната инсталация; пробиване отвори, гнезда, канали и улеи за водопроводни 

инсталации; придържане и прикрепване при монтиране и демонтиране на 

водопроводни части и арматури. 

Длъжностни задължения: да познава физико-механичните свойства на 

тръбите; да знае: наименованията и предназначението на водопроводните материали; 

предназначението на необходимите инструменти за извършване на водопроводни 

работи и начина за употреба и работа с тези инструменти; начина за маркиране раз-

мерите на отворите, улеите, осите; начините за откриване на повредите във вътрешно-

водопроводните мрежи; начините за демонтаж при експлоатационни условия. 

 

713414 Водопроводчик вътрешен водопровод и каналджия Разряд 4 

Характеристика на работата: помагане и монтиране всички видове тръби с 

диаметър до 350 мм и фасонните части към тях, както кранове и канали; откриване 

повреди във водопроводни инсталации; монтиране хоризонтални и вертикални 

водопроводни линии; извършване проби за водо-плътност; изработване всички видове 
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резби; ръчно и машинно огъва тръби; използване машини, съоръжения, 

приспособления, ръчни инструменти и предпазни средства, съгласно нормо-

комплекта; почистване водомерите от утайка; разчитане всички видове планове, 

детайли и работни чертежи. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за монтажа на тръби, кранове и 

канали /метални и пластмасови/ за вътрешни водопроводни инсталации; начините за 

отводняване на водопроводните инсталации; да познава начините за направа на всички 

видове нарези, конзоли, заварки, огъване на тръби; методите за демонтаж и регулиране 

на всички видове апаратури за изпитване плътността на връзките; технологическата 

последователност за почистване на водомерите от утайки; да чете планове на водопро-

водните инсталации, санитарни възли и отделните техни детайли; да знае правилата 

по ТБОТ. 

 

713415 Водопроводчик вътрешен водопровод и каналджия Разряд 5 

Характеристика на работата: полагане, монтиране и демонтиране всички 

видове водопроводни тръби, кранове, фасонни части, санитарни прибори и апарати; 

изпитване плътността на водопроводните тръби и връзки; монтиране, изпитване, 

откриване повреди и отводняване водопроводни инсталации; монтиране, демонтиране 

и извършване проверка на водомерите; съставяне ръчни и окомерни чертежи за 

отстраняване на повреди. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за монтаж и регулиране на 

всички видове санитарни прибори, арматури и апаратури; правилата и техниката за 

изпитване плътността на тръбите; да познава методите за откриване на повреди от 

всички видове тръби, технологията за направата на всички видове тръби, правилата за 

измерване на водомерите, основните изисквания за съставяне на чертежи и окомерни 

скици. 

 

713416 Водопроводчик вътрешен водопровод и каналджия Разряд 6 

Характеристика на работата: маркиране осите на водопроводните тръби и 

осите на излазите за санитарни прибори и уреди при сложни водопроводни 

инсталации; монтиране специални прибори, уредби на сложни водопроводни 

инсталации; откриване и отстраняване повреди в сложни санитарни възли и вътрешни 

инсталации; изпитване инсталацията след отстраняване на повредата; работа с 

оксиженов апарат; проверяване налягането в отделни връзки с манометър; съставяне 

количествени стойностни сметки при извършване на водопроводни работи. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за монтиране и регулиране всич-

ки видове вътрешни водопроводни инсталации; да познава методите за откриване и 

отстраняване на повреди при сложни санитарни възли, уредби и водопроводни 

инсталации, методите и устройството на агрегатите за изпитване на тръбопроводите 

под налягане,правилата за работа с оксиженов апарат; да си служи с таблиците за 

отчитане налягането в отделни възли на инсталациите. 

 

 

ВОДОПРОВОДЧИК МАГИСТРАЛНИ ВОДОПРОВОДИ 

713423 Водопроводчик магистрални водопроводи Разряд 3 

Характеристика на работата: подготовка на изкоп за полагане на магистрален 

водопровод; пренасяне, подаване на тръби и материали; поддържане и прикрепване 

при монтажа на тръбите, фасонните части и арматурите; разкъртване на настилки; 

изкопаване на траншеи; почистване на арматури и капаци; 
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Длъжностни задължения: да знае правилата за направа и засипване на изкопи 

при магистрални водопроводи; правилата за пренасяне и подаване на водопроводните 

тръби; предназначението на необходимите инструменти за водопроводни работи и да 

си служи с тях; наименованието и предназначението на водопроводните материали. 

 

713424 Водопроводчик магистрални водопроводи Разряд 4 

Характеристика на работата: поставяне пясъчни или други видове подложки 

под тръби; рязане ръчно или машинно на всички видове водопроводни тръби и 

фасонни части с диаметър до 200 мм; монтиране и изпитване на водопроводи с 

диаметър 200 мм; почистване и поддържане на всички видове каптажи, резервоари, 

шахти и зони. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за направа подложки под тръби; 

изискванията за подготовка на тръбопровода за заваряване; устройството на 

повдигателно-премествателните уреди и работата с тях; правилата за подготовка 

уплътнители за монтажа; хигиенно-техническите изисквания за почистването, 

дезинфекцирането и поддържането на всички видове каптажи, резервоари, шахти и 

зони. 

 

713425 Водопроводчик магистрални водопроводи Разряд 5 

Характеристика на работата: полагане с всякакъв вид повдигателни при-

способления на всички видове тръби и фасонни части с диаметър до 350 мм; направа 

на фланцови връзки до 350 мм; монтаж на тротоарни кранове, противопожарни 

хидранти и запорни гърнета; изпитване плътността на връзките при тръби с диаметър 

до 350 мм; извършване профилактични прегледи и поддържане на мрежата и 

съоръженията; маркиране на осите при откриване на повреди; почистване на контакти 

и подмяна на всички видове арматури, кранове и връзки. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за центриране тръбопровода за 

заваряване; устройството и предназначението на различните видове спирателни 

кранове, хидратанти и фасонни части; принципите и техниката при изпитване 

плътността на водопроводите; състоянието на водопроводната мрежа и нейните 

паспортни данни за осовите кръстовища, диаметрите, отклоненията, арматурата, 

шахтите, спирателните кранове, противопожарните кранове, водо-хващанията и 

резервоарите; да чете планове, детайли и работни чертежи - правилата за хигиенно-

техническото състояние на водопроводната мрежа и съоръженията. 

 

713426 Водопроводчик магистрални водопроводи Разряд 6 

Характеристика на работата: полагане на всички видове тръби с диаметър до 

500 мм; монтиране на всякакъв вид уреди; рязане на азбестоциментови тръби с 

диаметър до 650 мм; изпитване връзките на етернитов тръбопровод с диаметър до 500 

мм; заваряване на тръби и арматури с оксижен; подготвяне на мрежите и 

съоръженията за работа при зимни условия; откриване повреди посредством 

подслушвателен апарат. 

Длъжностни задължения: да знае начините за полагане и монтаж на во-

допроводи с диаметър да 500 мм; устройството на агрегатите за изпитване на 

водопроводи за водно налягане; начините за изпитване якостта на връзките; правилата 

за изпитване налягането в тръбопроводите; устройството и начина на действие на 

подслушвателните апарати; правилата за зимна експлоатация на мрежите и 

съоръженията; правилата за работа с оксиженов апарат. 
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713427 Водопроводчик магистрални водопроводи Разряд 7 

Характеристика на работата: полагане на тръби, фасонни и арматурни части 

от всички диаметри; регулиране на сложни водопроводни инсталации и арматури; 

управляване на апаратите и филтрите в пречиствателните станции за питейни води; 

извършване профилактични прегледи, ремонт и възстановяване на всякакъв вид 

външни водопроводни инсталации и съоръжения; съставяне на количествени и 

стойностни сметки за извършените работи. 

Длъжностни задължения: да знае начините за полагане, монтаж и изпитване 

на водопроводи с диаметър над 500 мм; изискванията за монтаж на всякакъв вид 

уредби, арматури при външни водопроводи, правилата за монтиране и регулиране на 

усложнени водопроводни инсталации; да познава технологическия процес в 

пречиствателните станции за питейни води;  

 

 

КАНАЛДЖИЯ 

713434 Каналджия Разряд 3 

Характеристика на работата: спомагателни работи; издълбаване и пробиване 

на отвори и разкъртване на мазилки и настилки; поддържане и прикрепване при 

монтиране на канализационни части и арматура; изкопаване и закриване на легла и 

траншеи; почистване и подготовка на елементи за монтаж; общи работи в канални и 

пречиствателни станции и изсушителни полета. 

Длъжностни задължения: наименованието, предназначението и правилното 

ползуване на материали за външни и вътрешни канализации; инструментите и 

приспособленията за монтиране на канализации. 

 

713435 Каналджия Разряд 4 

Характеристика на работата: извършване на спомагателни дейности при 

направата и ремонт на външни и вътрешни канализации в канални пречиствателни 

станции и изсушителни полета; рязане, сортиране и комплектоване на всички видове 

материали; полагане и изпитване на безнапорни канализационни системи с до Ф 500 

мм и напорни до 350 мм; участие при направа на ревизионни шахти; отпушване на 

задръстени канални тръби и санитарни възли; направа на пясъчни и чакълени 

подложки под тръбопроводи; укрепване на изкопи с малка дълбочина; почистване на 

ревизионни шахти, дъждопръсканици и канални участъци; работа с канало-чистачни 

машини и при танкерите в каналните пречиствателни и помпени станции; работа с 

повдигателни съоръжения и уреди. 

Длъжностни задължения: да знае правилата на монтаж на канализационни 

тръби и уплътняване на връзките им; маркиране на отвори и улеи; правилата за 

направа на подложки под тръбопроводи; правилата и начините за проверяване 

наклона на изкопите; пробиване и поправяне на отвори в шахти ; значението на 

монтажните ямички под връзките на тръбите; различните материали и разтвори за 

запълване на връзките; превключване на новопостроени канали в съществуващите; 

начините за направа на канали за полагане и демонтаж на тръби; способите за рязане и 

подготовка на канални тръби; начините и средствата за отпушване на задръстени 

участъци от мрежата; устройството и начина на работа с канало-чистачни машини и 

танкери. 
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713435 Каналджия Разряд 5 

Характеристика на работата: полагане на тръби и фасонни части безнапорни 

с до Ф 800 мм и напорни до 500 мм ; монтаж на сифони, възвратни клапани и 

ревизионни отвори; направа на бетонни капаци и дренаж от тръби; зидане на 

правоъгълни шахти; откриване на повреда в канализационната мрежа; демонтиране на 

тръби в определен участък; подготвяне съществуващата мрежа за монтаж на нови 

тръби в повредения участък; разглобяване и сглобяване на арматури, капаци, пясъко-

задържатели, шибъри и гърнета на пречиствателни станции; пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения към пречиствателните машини.  

Длъжностни задължения: да знае начина за центриране по ос и ниво на 

тръбопроводите; начините за полагане и отводняване; значението и изискванията при 

направа на подложен бетон под тръби; значението на дренажите, материалите и 

техниката за изпълнението им; начините за укрепване на положените тръби; начините 

за запазване на изкопите от наводняване; направата на канализационни шахти; 

начините за откриване на повреди в мрежата; начините за залепване на пластмасови 

тръби; циментиране с киселинно-устойчиви разтвори; методите за демонтаж и монтаж 

на тръби в отделни участъци; правилата, начините и материалите за приготвяне на 

разтвори и приложението им при текущо поддържане и експлоатация на канални 

мрежи и съоръжения; правилата за сглобяване и разглобяване на арматурни части, 

пясоко-задържатели и шибри; действието и устройството на пречиствателните 

съоръжения към канало-чистачните машини; разчитане на чертежи. 

 

713436 Каналджия Разряд 6 

Характеристика на работата: полагане на безнапорни тръби с Ф над 800 мм и 

напорни-над 500 мм; фиксиране и монтиране на санитарна арматура и прибори; 

изпитване на тръбите и връзките на канализацията в сградите; полагане и изпитване 

на бетонни кръгли и яйцевидни тръби; направа и монтаж на кофраж за яйцевидни 

тръби; монтаж на оттоци и отклонения; направа на ревизионни шахти от тухли и 

бетон; монтиране на арматури и апарати за промиване на каналите; поставяне на 

стъпала и чугунени капаци за шахтите и решетки на оттоците; направа на колектори; 

облицовка на канали с киселинно-устойчиви разтвори и плочи; откриване и 

отстраняване на всякакви повреди; извършване на профилактични прегледи, ремонти 

и възстановяване на мрежи, съоръжения, пречиствателни и помпени станции; 

манипулиране с всички съоръжения на канало-чистачни машини; изчисляване на 

количествени и стойностни сметки. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за приготвяне на монтажни 

детайли и извършване на заварки; принципите и техниката за монтиране на осите на 

канализационните тръби; правилата за провеждане изпитването на тръбите и 

връзките; начините за полагане на тръбопроводи; начините за направа на всички 

видове връзки; да центрира шахтите по оста и нивото на каналите; изискванията за 

всички видове скелета и подпори; начините за откриване на повреди в санитарни 

възли; методите за изпитване на канализационните съоръжения; технологичния 

процес по пречистване на каналните води; приспособленията на канало-чистачните 

машини, видовете съоръжения в пречиствателните станции; правилата за 

експлоатационните условия на всички видове канали, пречиствателни и помпени 

станции. 
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СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ 

713513 Строителен тенекеджия Разряд 3 

Характеристика на работата: рязане на листове ламарина за покривни 

работи; разкрояване на ламарината за ниски сгради с наклонени покриви; участие при 

скрояване на сферични, параболични и пирамидални покриви и обшивки при монтаж 

на обшивки, олуци, водосточни тръби, есове, щурцове, улами и водосъбирателни 

казанчета; почистване и грундиране на ламарина и закрепващи детайли. обшивка на 

покриви с наклон до 30 градуса; изработване и монтиране на шапки за димни и 

вентилационни комини.  

Длъжностни задължения: да знае наименованието и предназначението на 

всички тенекеджийски материали и инструменти; начина за разкрояване на 

водосточни тръби, олуци, водосъбирателни казанчета; видовете и качества на 

ламарините, използвани в строителството.  

 

713514 Строителен тенекеджия Разряд 4 

Характеристика на работата: направа на покриви със стоманена и цинкова 

ламарина; обшивки около комини, капандури, под и над прозоречни корнизи; монтаж 

на разширителни фуги, обикновени казанчета, водосточни тръби и есове, изработка на 

шаблони за тенекеджийски работи; изготвяне на сметки за необходимите материали. 

Длъжностни задължения: да знае и прилага начините и средствата за 

скрояване на шаблони за тенекеджийски работи; качествата на основните ламарини и 

запояващи средства; тенекеджийски свързвания без и със запояване.  

 

713515 Строителен тенекеджия Разряд 5 

Характеристика на работата: покривни работи със стоманена ,цинкова, 

оловна и медна ламарина по всякакви видове покриви, куполни, сводови, 

пирамидални, мансардни и др. с наклон над 30 градуса; обшивки на шедове, аплики и 

др. архитектурни елементи; направа и монтаж на водосточни казанчета; монтиране на 

олуци с двоен фалц. 

Длъжностни задължения: начините и средствата за изработване на шаблони 

за всякакви детайли на покриви; свойствата на всички материали и запояващи 

средства; да чете всякакви планове за тенекеджийски работи. работа.  

 

713516 Строителен тенекеджия Разряд 6 

Характеристика на работата: покривни и тенекеджийски работи с цинкова, 

медна, оловна, стоманена и алуминиева ламарина по всички видове покриви с всички 

видове свръзки, запояване и закрепване; изработка и монтаж на декоративни 

тенекеджийски изделия. 

  Длъжностни задължения: да знае състава и приготовлението на запояващите 

материали и видове антикорозийни и свързващи пасти. 

СТЪКЛАР 

713613 Стъклар Разряд 3 

Характеристика на работата: разковаване на каси за стъкла и приготвянето 

им след изваждането на стъклата за експедиране; ръчно пренасяне на стъкла и рамки 

от прозорци по стълбища и етажи; окачване и закачване на крила от прозорци и 

врати; отрязване и поставяне на стъкла до 1 кв.м. и дебелина до 3 мм.; маджуниране на 

поставени стъкла; сваляне на счупени стъкла и почистване на стар маджун; приготвяне 

на стъкларски маджун и съхраняването му. 
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Длъжностни задължения: да знае условията за съхраняване на стъклата; 

наименованието и предназначението на инструментите и приспособленията за 

стъклопоставяне; състав и приготовление на маджун.  

 

713614 Стъклар Разряд 4 

Характеристика на работата: разкрояване, отрязване по определени размери 

и монтиране на обикновени и армирани стъкла за прозорци,врати и витрини от 

всякаква дебелина с размери до 5 кв.м.; укрепване и маджуниране върху дървени, 

метални и стоманобетонни рамки; гравиране и поставяне на гравирани и огънати 

стъкла. 

Длъжностни задължения: да разчита планове и детайли.  

  

713615 Стъклар Разряд 5 

Характеристика на работата: размерване и орязване на всички видове прави и 

огънати стъкла; поставяне на стъкла всякакви размери , прави и огънати, върху всички 

видове конструкции; направа на отвори в стъкло. 

Длъжностни задължения: да знае основните материали за направа на 

стъклото; начините за направа на отвори в стъкло и начините за огъване на стъкло. 

 

 

ГИПСАДЖИЯ 

713913 Гипсаджия Разряд 3 

Характеристика на работата: приготовляване на всички видове обикновени 

варо-гипсови и гипсови разтвори и разтвори за полагане хастар при направа на 

гипсови мазилки; гасене на вар; направа на скеле; участие при направа на специални 

варо-гипсови и гипсови разтвори; участие при полагане на хастар за гипсова мазилка; 

участие при изтегляне на профили с шаблон. 

Длъжностни задължения: да знае материалите за разтвори и видовете 

разтвори; основните свойства на материалите за приготовление на разтвори; начините 

и средствата за направа на варо-гипсови и гипсови разтвори и разтвори за полагане на 

хастар. 

 

713914 Гипсаджия Разряд 4 

Характеристика на работата: приготовление на специални варо-гипсови и 

гипсови разтвори и направа на сложни гипсови работи; шпакловане с гипсов и варов 

разтвор; изкърпване около врати и прозорци; участие в изпълнение на сложни 

гипсови мазилки, орнаменти и детайли. 

Длъжностни задължения: да знае измерване и изчисляване на необходимите 

материали; състава на специалните варо-гипсови и гипсови разтвори и начините за 

приготовлението им, свойствата и правилата за работа с тях. 

 

713915 Гипсаджия Разряд 5 

Характеристика на работата: изпълнение на гипсови мазилки по масивни 

тавани и стени, изкуствени тавани, колони, греди, сводове, куполи и такива с рабицова 

повърхност и др.; участие при изпълнение на особено сложни гипсови мазилки. 

Длъжностни задължения: да познава теоретически и практически 

технологията при направата на сложни гипсови мазилки; изискванията към 

качеството; нормативите за разход на материали. 
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713916 Гипсаджия Разряд 6 

Характеристика на работата: изпълнение на сложни гипсови работи; направа 

на шаблони и калъпи. 

Длъжностни задължения: да разчита работни планове и чертежи; начините и 

средствата за размерване, разчертаване и изпълнение на гипсовите мазилки. 

 

713917 Гипсаджия Разряд 7 

Характеристика на работата: изработване на всички видове гипсови работи; 

направа и монтиране на различни гипсови орнаменти; направа на всички видове 

шаблони и калъпи. 

 

 

СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ 

714113 Строителен бояджия Разряд 3 

Характеристика на работата: почистване и измиване на стени, плоскости и 

конструкции във вид за боядисване и минизиране; минизиране и боядисване на 

метални повърхности и конструкции; маджуниране и шлайфане на повърхности; 

варово боядисване на стени; облепване на стени с тапети; варене на туткал. 

Длъжностни задължения: да знае видовете бояджийски и тапетни материали; 

начините за варене на туткал. 

 

714114 Строителен бояджия Разряд 4 

Характеристика на работата: шпакловане, безиросване и грундиране на 

повърхности; боядисване с различни видове бои и лакове; варова и варо-гипсова 

шпакловка. 

Длъжностни задължения: да знае изискванията към качеството на 

материалите; начините за приготовление на водни бояджийски състави и шпакловки; 

принципите на действие на механизираните инструменти с работно налягане до 15 

атм. и правилата за работа с тях. 

 

714115 Строителен бояджия Разряд 5 

Характеристика на работата: постно и туткалено боядисване с помпа при 

работно налягане над 15 атм.; декоративна обработка на повърхности; приготовление 

на шпаклови, грунтови и бояджийски състави, емулсии и пасти; лакиране и полиране 

на повърхности и мебели; оразмеряване, скрояване и лепене на пластмасови тапети и 

декоративни тъкани. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и действието на 

механизираните инструменти за боядисване и шлайфане; всички цветове от спектъра и 

начините на смесването им; свойствата на маджуните, лепилата, политурите и 

начините на приготовление. 

 

714116 Строителен бояджия Разряд 6 

Характеристика на работата: приготовление на сложни цветове от всички 

видове блажни и постни бои; декоративно боядисване и художествено оформление с 

различни бои; декориране на стени с валяк; декоративно боядисване по рисунки; 

направа на имитации на мрамор и фладер; художествено и декоративно позлатяване 

на предмети; направа на релефни мазилки с боя. 
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Длъжностни наименования: да знае химическите свойства на боите, лаковете, 

политурите и др.материали; правилата и начините за цвето-образуване; видовете 

скици, шаблони и рисунки. 

 

 

ГАЗОЗАВАРЧИК 

721313 Газо-заварчик Разряд 3 

Характеристика на работата: газо-кислородно заваряване на листови и про-

филни не отговорни конструкции и на не натоварени детайли и тръби от ниско-

въглеродни стомани в долно, вертикално и хоризонтално положение; заваряване на 

стойки, решетки, преходни площадки, не натоварени арматури, канализационни и 

безнапорни тръби от ниско-въглеродни стомани; разделително рязане на листови и 

профилни ниско-въглеродни стомани с дебелина до 12 мм. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и експлоатацията на раз-

личните видове уредби за газо-кислородно заваряване и рязане; общи сведения за 

металите, сплавите, видовете и свойствата на ниско-въглеродните стомани; общи 

сведения за видовете допълнителни материали и избор на режими за газо-кислородно 

заваряване на ниско-въглеродните стомани; техниката и технологията на заваряване на 

ниско-въглеродни стомани; видовете външни дефекти на заваръчните шевове и 

отстраняването им; техниката на повърхностното и разделително рязане; да познава 

техниката на безопасност и противопожарната охрана при газо-кислородното 

заваряване и рязане. 

 

721314 Газо-заварчик Разряд 4 

Характеристика на работата: газо-кислородно заваряване на статично 

натоварени листови и профилни конструкции, тръби и съдове под налягане от ниско-

въглеродни стомани във всички пространствени положения; повърхностно и 

разделително рязане със скосяване на листови профилни конструкции и тръби с 

дебелина до 30 мм. 

Длъжностни задължения: да знае видовете, свойствата и заваряемостта на 

ниско-въглеродните и нисколегираните стомани; техниката и технологията на 

заваряване на ниско-въглеродните и нисколегирани стомани във всички про-

странствени положения; начините за термообработка на заваръчния шев; основни 

вътрешни дефекти в заваръчните шевове и начините за отстраняването им; техниката 

на разделителното, повърхностното и пакетно рязане по крива линия и със скосяване; 

да има общи сведения за вътрешни напрежения и деформации на заваръчните 

съединения и конструкции. 

 

721315 Газо-заварчик Разряд 5 

Характеристика на работата: газо-кислородно заваряване на отговорни, 

динамични и знако-променливи натоварени детайли, конструкции, профили,съдове 

под налягане, резервоари и тръбопроводи; заварява всички категории въглеродни и 

легирани стомани, независимо от контрола, на който се подлагат заваръчните им 

шевове; газо-кислородно рязане на листови профилни конструкции, съоръжения и 

тръбопроводи, независимо от конфигурацията на среза и дебелината на материала. 

Длъжностни задължения: да знае видовете въглеродни и легирани стомани и 

тяхната заваряемост; техниката и технологията на газо-кислородното заваряване на 

легираните стомани; устройството на уредбите, горелките, резаците и оборудването за 

газо-кислородно заваряване и рязане и начините за отстраняване на неизправностите 
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му; начините и нормите за оценка и приемане на заваръчните шевове при различни 

видове контрол и изпитания; да разчита монтажни чертежи със средна сложност. 

 

721316 Газо-заварчик Разряд 6 

Характеристика на работата: газо-кислородно заваряване на цветни метали и 

сплави; заваряване, наваряване и спояване на всички видове детайли, конструкции и 

тръбопроводи; газо-кислородно рязане на всички видове конструкции, независимо от 

дебелината на метала; ръководство и отчитане работата на звеното. 

Длъжностни задължения: да знае свойствата и заваряемостта на цветните 

метали и сплави; методите,техниката и технологията на заваряване, наваряване и 

спояване на цветните метали и сплави; да разчита монтажни чертежи, независимо от 

сложността им. 

 

721317 Газо-заварчик Разряд 7 

Характеристика на работата: газо-кислородно заваряване на стомани от 

различен структурен клас; разнородни метали и сплави и биметални стомани; 

заваряване на образци и проби за различни изследвания на основния метал, 

заваръчния шев и добавъчния материал; ръководство и отчитане работата на 

бригадата. 

Длъжностни задължения: да знае физикохимичните свойства, структурните 

изменения; техниката и технологията на заваряване на стомани от различен структурен 

клас и биметални стомани; видовете методи на заваряване в строителството и тяхното 

приложение; различните методи за изпитване на реално заварени съединения; да има 

добра теоретична подготовка, необходима за работа с технически, технологични, 

проектосметни и отчетни документации.  

 

 

ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЧИК 

721333 Електро-заварчик Разряд 3 

Характеристика на работа: заварява по ръчно електро-дъгов метод статично 

натоварени детайли, профилни и листови не отговорни конструкции с дебелина до 12 

мм; тръби с въртене от ниско въглеродни стомани в долно, вертикално и хоризонтално 

положения; заварките са контролирани по външен оглед с изисквания само за 

геометрията на заваръчните им шевове. 

  Длъжностни задължения: да знае видовете, означенията и свойствата на 

ниско-въглеродните стомани, същността, техниката и технологията на ръчното 

електро-дъгово заваряване, видовете електроди, тяхното цветово обозначение и техния 

избор; видовете заваръчни съединения и подготовката на краищата за заваряване; 

техниката на безопасност и противопожарната охрана при ръчното електро-дъгово 

заваряване. 

 

721334 Електро-заварчик Разряд 4 

  Характеристика на работа: заварява по ръчно електро-дъгов метод на 

статично натоварени детайли и конструкции от листови и профилни ниско-

въглеродни и нисколегирани стомани във всички пространствени положения; заварява 

под-надзорни съоръжения, резервоари, съдове под налягане, тръбопроводи от III и IV 

категория, чието заваръчни шевове по технически предписания се подлагат на 

рентгенов /гама/ контрол и механични изпитания на опън и огъване или смачкване /за 

тръби/; заварява стомани в цехови условия; настройва параметрите на режима на 
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заваряване на използваната апаратура като заваръчни трансформатори и постоянно 

токови генератори. 

  Длъжностни задължения: да знае видовете нисколегирани стомани, техните 

свойства и заваряемост; технологията и техниката на заваряване на дебелостенни 

съединения, строителни метални конструкции и тръбопроводи; техниката и 

технологията на ванното заваряване в цехови условия; да има понятие за 

металургичните процеси, вътрешните напрежения и деформации и методите за 

термообработка на заваръчните шевове; да познава принципите на без-разрушаващия 

контрол, механичните изпитания на заваръчните шевове; да познава основните 

дефекти на заваръчните шевове, деформациите на заваръчните конструкции и 

начините за тяхното отстраняване. 

 

721335 Електро-заварчик Разряд 5 

  Характеристика на работа: заварява по ръчно електро-дъгов метод всички 

видове динамично натоварени отговорни детайли, листови и профилни конструкции и 

тръбопроводи от всички видове въглеродни и високо-легирани стомани, независимо от 

контрола, на който се подлагат заваръчните им шевове; изпълнява ванни заварки на 

арматурни стомани при монтажни условия; заварява апарати, колони, сводове под 

налягане, тръбни решетки, барабани на парни котли, елементи и греди на кранове и 

други отговорни динамично и знако-променливо натоварени детайли и конструкции 

от въглеродни и легирани стомани; познава устройството, действието и причините за 

дефектите на всички апарати за ръчно електро-дъгово заваряване. 

  Длъжностни задължения: да познава видовете въглеродни и легирани 

стомани и тяхната заваряемост с всички видове електроди; особеностите на заваряване 

на перлитните, аустенитните, топлоустойчивите, корозионно устойчивите 

/неръждаеми/ и други легирани стомани; технологията и техниката на ванното 

заваряване на арматурни стомани в монтажни условия; структурните промени във 

въглеродните легирани стомани при нагряване; да разчита монтажни чертежи със 

средна сложност; 

 

721336 Електро-заварчик Разряд 6 

  Характеристика на работа: заварява по ръчно електро-дъгов метод чугуни, 

цветни метали и сплави; заварява всички видове детайли, конструкции и 

тръбопроводи, независимо от тяхната сложност; ръководи и отчита работата на звено.  

  Длъжностни задължения: да познава видовете чугуни, цветни метали и 

сплави, техните свойства и заваряемост; видовете електроди за заваряването на чугуни, 

цветни метали и сплави; техниката и технологията н ръчното електро-дъгово 

заваряване на чугунените изделия и профилни листови конструкции, тръбопроводи от 

цветни метали и сплави; да разчита монтажни чертежи с всякаква сложност. 

 

721337 Електро-заварчик Разряд 7 

  Характеристика на работа: заварява по ръчно електро-дъгов метод биметални 

стомани, структурни съединения от стомани с различен структурен клас, разнородни 

метали и сплави; заварява проби и образци за различни видове изследвания на 

заваряемост, на техническите свойства на основния метал, заваръчния шев и 

добавъчния материал; ръководи и отчита работата на бригада. 

  Длъжностни задължения: да знае структурите и структурните изменения на 

металите и сплавите при заваряване; да познава техниката и технологията на 

заваряването на биметалните стомани, стомани от различен структурен клас, 
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разнородни метали и сплави; да знае да ползва техническите, технологичните и 

проектосметни документации на заваръчните работи; да знае да разчита и скицира 

заваръчни съединения от монтажни чертежи. 

 

 

МОНТАЖНИК НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

721533 Монтажник на метални конструкции Разряд 3 

Характеристика на работата: подготвителни и спомагателни работа при 

монтажа на МК, сортиране и почистване на елементите, планките и детайлите; участие 

в монтажа. 

Длъжностни задължения: правилата за сигнализация при монтажа; 

устройството и предназначението на монтажните инструменти, механизми и 

приспособления. 

 

721534 Монтажник на метални конструкции Разряд 4 

Характеристика на работата: връзване на обикновени възли на въжета; 

монтиране на единични и комбинирани макари; вдигане, спускане и сортиране на 

детайли от МК и дограма. 

Длъжностни задължения: да знае видовете метали по сортове и разчита 

заводските маркировки на конструкциите и детайлите; правилата за извършване на 

такелажни работи при монтажа; устройството на стоманени въжета, ръчните и 

електрически лебедки; знаците и командите при такелажни и монтажни работи; 

правилата за вдигане на тежести с лебедка. 

 

721545 Монтажник на метални конструкции Разряд 5 

Характеристика на работата: сглобяване и монтиране на отделни детайли и 

връзки на МК; закрепване на полиспасти; вдигане, сортиране и отпускане детайли на 

МК с помощта на кранове; пробиване, разширяване и почистване на отворите за 

заготовка; пробно сглобяване на елементи; монтиране на дадени коти обикновени МК; 

прихвати и неотговорни заварки чрез ел.дъгово заваряване; организира и контролира 

такелажните операции; ръководи монтажно звено работници. 

Длъжностни задължения: да знае устройството на лебедки и 

приспособленията за монтиране на обикновени МК; правилата за такелажни работи 

при монтаж; видовете съединения-подвижни и неподвижни и начините за 

осъществяването им; да разчита чертежи за монтаж. 

 

721536 Монтажник на метални конструкции Разряд 6 

Характеристика на работата: монтиране на МК със средна сложност; 

комплектуване на полиспасти; уедрено сглобяване на МК . 

Длъжностни задължения: да знае устройството на повдигателните механизми 

и начините за монтирането им; начините за монтиране и пасовка на МК; начините за 

проверка и закрепване на събраните и монтирани МК; да работи с измервателните и 

контролни прибори за проверка на ъгли и плоскости; предназначението и начините за 

монтиране, прогонване, сглобяване, поправяне и преустройство на МК и елементи и 

работа с необходимите за това инструменти. 

721533 Монтажник на метални конструкции Разряд 7 

Характеристика на работата: монтиране на всички видове МК, уедрено 

сглобяване на пространствени секции-повдигане, монтиране, окончателна центровка и 
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закрепване на всички видове МК; надлъжно и напречно придвижване на мостове и 

ориентиране към опори. 

Длъжностни задължения: да знае начините за монтаж на всички МК; 

разчитане на всички чертежи. 

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИК В СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

721613 Eлектро-монтажник в сгради и съоръжения Разряд 3 

Характеристика на работата: изкопаване на канали и гнезда, пробиване на 

дупки и отвори в стени; поставяне на летви и кофраж, замазване и изпердашване на 

канали с положени в тях тръби; полагане на тръби, изтегляне на проводници; 

изправяне и гипсиране на разклонителни кутии; почистване и боядисване на кабели и 

тръби; участие при полагане на кабели и съоръжения в изкопи и бетонни канали при 

свързване на електрически машини и пускатели. 

Длъжностни задължения: да знае всички видове материали употребявани при 

направа на електрически инсталации; схемите за скачване не всички видове ключове и 

контакти; видовете предпазители и предназначението им; начините за полагане на 

кабели в изкопи и канали; монтирането на кабелни муфи; да разчита схеми и табелки 

на електрическите машини и пускатели. 

 

721614 Електро-монтажник в сгради и съоръжения Разряд 4 

Характеристика на работата:участие при монтаж на електрически 

инсталации; монтиране на каси за разпределителни табла на осветителни тела, 

противо-влажни инсталации, на разклонители за проводници от всички сечения, на 

звънчеви и светлинни номератори, електромери, кабели и кабелни съоръжения; 

направа на крепителни конструкции от профилна и листова стомана; размерване, 

разчертаване и монтиране на електрически инсталации в жилищни сгради; запояване 

на кабелни обувки. 

Длъжностни задължения: да знае схемите за скачване на всички видове 

звънци, трансформатори и електромери, кабели и кабелни съоръжения; случаите на 

прилагане на заземяване и зануляване; да разчита чертежи и схеми за силнотокови 

инсталации в жилищни сгради; окачването на звънчеви и светлинни номератори, 

асихронни електромотори и начините на свързването им; видовете кабели и кабелни 

съоръжения. 

 

721615 Електро-монтажник в сгради и съоръжения Разряд 5 

Характеристика на работата: размерване, разчертаване и монтиране на 

електрически инсталации и изчисляване на необходимите материали за тях; 

монтиране на домофони, стълбищни автомати, специални осветителни тела; направа 

на инсталации с газови PVC тръби; монтиране на заземителни инсталации; полагане и 

монтиране на кабелни съоръжения. 

Длъжностни задължения: да знае да разчита чертежи и схеми за силно и 

слаботокови инсталации, видовете електроразпределителни табла и електромери; 

схемите за скачването им; начините и средствата за монтиране на електрически 

инсталации; качеството и предназначението на електрическите материали; 

принципите на действие на осветителните и сигналните инсталации и апарати; 

устройството и схемата за включването им. 
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721616 Електро-монтажник в сгради и съоръжения Разряд 6 

Характеристика на работата: монтиране и свързване на капселовани, стоящи, 

повдигателни машини, часовникови уредби и инсталации, сигнални уредби и други 

сложни табла; сигнални, измервателни и командни апаратури със сложна система и 

регулиране на пускането им в действие; монтиране на часовникова инсталация, 

батерии. 

Длъжностни задължения: да знае допустимите натоварвания на различните 

проводници, принципите на действие и устройството на електрическите инсталации, 

генератори, акумулаторни батерии; стоящи и въртящи се токоизправители; 

устройствата на акумулаторните батерии и предназначението им; видовете 

часовникови инсталации и сигнални уредби. 

 

 

МОНТАЖНИК НА КУЛОКРАНОВЕ И ДР. ПОВДИГАТЕЛНИ  

СЪОРЪЖЕНИЯ 

721915 Монтажник на кранове и др. повдигателни съоръжения Разряд 5 

Характеристика на работата: монтаж и демонтаж на основните звена на 

крановете и др.подемни съоръжения чрез болтови съединения в монтажни възли и 

подреждането им на монтажната площадка; монтаж и демонтаж на механизмите за 

повдигане, завъртане и придвижване на различните видове кранове; работа с 

механизирани и ръчни инструменти за монтаж и изпълнение на шлосерски операции; 

изпилване и шлайфане повърхности на детайли; припасване уплътняващи 

повърхности; размерване прости детайли; разглобяване и сглобяване на монтираните 

съоръжения; работа с основни такелажни съоръжения снабдени с двигател; полагане 

на подкранови пътища; монтаж и демонтаж на електрически лебедки с теглителна 

сила до 3 т. и мачтово-стрелови кранове с товароподемност до 1 т.; прокарване на 

въжета през ролките и барабаните на кранове с подемност до 20 т. 

Длъжностни задължения: да знае най-обикновените начини за центровка и 

нивелиране на монтираните съоръжения, измервателните и контролните прибори и 

начините на ползването им- либела, луфтомер, вътромери; предназначението и начина 

на ползване на основните и спомагателни съоръжения и инструменти за монтаж и за 

изпълнение на шлосерски операции както и да има общи познания за устройството 

им; да разчита обикновени чертежи и да познава знаците за обработка; технологичния 

ред за извършване монтаж и демонтаж на кулокранове и др.подемни съоръжения; 

предназначението на основните звена на кулокрановете; да знае принципа на действие 

на отделните повдигателни системи; да познава товарните характеристики на 

монтажните машини при монтаж и демонтаж на кулокрановете и др.подемни 

съоръжения; устройството и принципа на действие на ръчните електрически 

инструменти; да има общи познания по електрическото оборудване на крановете; да 

притежава не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност. 

 

721916 Монтажник на кранове и др.повдигателни съоръжения Разряд 6 

Характеристика на работата: да подготвя монтажната площадка, помощните 

съоръжения и материалите за цялостен монтаж, демонтаж и транспортиране на 

крановете; да ръководи монтажа, демонтажа и  натоварването за транспортиране на 

крановете; работа с всички видове инструменти и съоръжения при съответните 

операции; да избира механизацията за монтаж, демонтаж и транспортиране; да прави 

разчет на транспортните средства; да определя степента на износеност на монтажните 

и работни въжета, подемните и спирачните приспособления и правилността на 
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навивките на въжетата; екипиране и монтиране на такелажните съоръжения; 

монтажни размервания и разчертаване от всички видове; извършване на шлосерски 

операции с повишена точност; прихващане с електрожен и оксижен както и рязане с 

тях;  балансиране на детайлите на съоръженията; регулиране, изпробване и наладка на 

монтираните съоръжения; проверка на под-крановия път; монтаж и демонтаж на 

мостови и портални кранове с товароподемност до 100 т. и светъл отвор 20 м.; 

прокарване стоманените въжета през грайфера; подготвяне на крана за изпробване; 

монтаж и демонтаж на електрически лебедки с теглителна сила над 3 т.; монтаж и 

демонтаж на звена на мачтови подемници; приема фундаментите и местата за монтаж 

на съоръженията; проверява комплектността и установява дефектите на монтираните 

съоръжения съгласно чертежите и спесификациите. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за проверка и приемане на 

фундаментите и местата за монтаж; начините за балансиране на детайлите, 

центриране и нивелация на съоръженията; правилата за изпробване, пускане и 

техниката на установяване на нормален режим на работа на монтираните съоръжения; 

да чете детайли и монтажни чертежи; да прави монтажни и работни скици на 

детайли; да познава технологията, начините и средствата за сглобяване, разглобяване и 

теглата на всички възли и детайли на крановете; правилата за приемане и проверка на 

подкрановия път; точните дължини и сечение на различните монтажни работни 

въжета; начините за връзване на отделните звена и детайли от конструкцията на 

крановете.. 

 

721917 Монтажник на кранове и др. повдигателни съоръжения Разряд 7 

Характеристика на работата: монтаж и демонтаж на  кранове и уравновесени 

стрели с твърди обтяжки, портални и гъсенични кранове на уедрени възли; монтаж и 

демонтаж на механизмите на кранове-всички видове системи; да определя 

необходимата механизация и помощните средства за монтаж, демонтаж и 

транспортиране на кранове; изпълнение на сложни монтажни и шлосерски работи с 

голяма точност при монтаж на съоръженията и конструкциите; балансиране на 

детайлите на съоръженията; комплектоване и монтиране на такелажни съоръжения; 

участие при техническите изпитвания на крановете и др.подемни машини при 

технически преглед от органите за технически надзор. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за изпробване, пускане, 

разработване и извършване на комплексни проби на монтираните съоръжения; да 

знае конструкцията, техническата характеристика и кинематичната схема на 

различните видове кранове, начините за разглобяване и сглобяване на всички видове 

звена и детайли, както и тяхното тегло, габаритни размери и точно устройство; да 

познава техническите изисквания за направа на подкранови пътища; дължината, 

сечението, структурата и другите характеристики на отделните материали, части и 

въжета на крановете необходими за цялостната им и правилна дейност; 

електросхемата на крановете и съоръженията, тяхното електрообзавеждане, 

електросъоръжения и точното им предназначение. Да притежава не по-ниска от трета 

квалификационна група по електробезопасност. 
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МОНТАЖНИК НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ И ЛЕКИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ 

721933 Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени Разряд 3 

Характеристика на работата: извършва подготвителни и спомагателни 

работи при монтажа на преградни стени и окачени тавани; сортира елементите и 

детайлите, участвува при монтажа. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за монтаж; устройството на 

монтажните инструменти, механизми и приспособления и да може да работи с тях. 

 

721934 Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени Разряд 4 

Характеристика на работата: монтиране на обикновени възли и детайли; 

сортиране на различни видове и размери елементи. 

Длъжностни задължения: да познава различните видове гипс-картон и 

свързващите елементи; да може да работи с пробивни машини. 

 

721935 Монтажник на окачeни тавани и леки преградни стени Разряд 5 

Характеристика на работата: оразмеряване и срязване на профилите; 

нивелиране, монтаж и укрепване на елементите. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за монтаж на различните видове 

съединения. 

 

721936 Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени Разряд 6  

Характеристика на работата: монтиране на елементи от стени и тавани със 

средна сложност, обшивка на колони с гипс-картон. 

Длъжностни задължения: да знае да разчита чертежи и детайли със средна 

сложност. 

 

721937 Монтажник на окачени тавани и леки преградни стени Разряд 7 

Характеристика на работата: монтаж на всички видове тавани и леки 

преградни стени; обшивка на кръгли колони и сложни конструктивни елементи с гипс-

картон. 

Длъжностни задължения: да знае начините на монтаж по всички видове 

елементи на окачени тавани и преградни стени; да може да отстранява повреди в 

машините и механизмите, с които работи. 

 

 

МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

721943 Монтажник технологични съоръжения Разряд 3 

Характеристика на работата: придържане, преместване и пренасяне на 

монтажни детайли, конструкции и приспособления до мястото на монтажа, грубо 

запилване на детайли; почистване на монтажни съединения и съоръжения. 

Длъжностни задължения: да познава и да може да си служи с обикновените 

измервателни прибори и шлосерски инструменти /чукове, клещи, менгемета, пили и 

др./; да знае начините и средствата за извършване на съответните спомагателни работи. 

 

721944 Монтажник технологични съоръжения Разряд 4 

Характеристика на работата: извършване на обикновени шлосерски опе-

рации при монтаж на технологични съоръжения и свързаните с тях метални 

конструкции; разчертаване и изрязване на обикновени детайли по шаблони; нарязване 
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на резби; монтиране на прости възли и детайли при прости сглобки и други подвижни 

и неподвижни връзки. 

Длъжностни задължения: да знае видовете железо-въглеродни сплави /чугун и 

стомана/ и начините за студена обработка на металите; предназначението и общото 

устройство на такелажните и повдигателните съоръжения; начините и средствата за 

извършване на обикновени шлосерски операции; монтажни работи при монтажа на 

технологични съоръжения и свързаните с тях метални конструкции; да разчита 

обикновени схеми и чертежи за изпълняваните от него работи и да си служи с тях. 

 

721945 Монтажник технологични съоръжения Разряд 5 

Характеристика на работата: монтаж на обикновени технологични съо-

ръжения и свързаните с тях метални конструкции; извършване припасване на 

уплътняващи повърхности с точност до 0.01 мм; припасване на клинове за валове до 80 

мм; разглобяване и сглобяване на монтираните съоръжения; работа с основните 

такелажни съоръжения, снабдени с двигател; хидравлично изпитване /водна проба/ на 

монтираните обикновени съоръжения за работно налягане до 40 атм.; монтиране на 

отделни възли със средна сложност. 

Длъжностни задължения: да знае начините за нивелиране и центровка на 

монтираните съоръжения; правилата за хидравличните изпитвания на съоръженията; 

измервателните и контролни прибори и начините за използването им; 

предназначението на основните и спомагателни съоръжения, да познава устройството 

им и да си служи с тях; да разчита обикновени чертежи и да познава знаците за 

обработка; да познава монтажа и демонтажа на: подемно транспортните механизми с 

прекъснато и непрекъснато действие, на строителните машини, на кулокрановете и 

други видове кранове. 

 

721946 Монтажник технологични съоръжения Разряд 6 

Характеристика на работата: монтаж на технологични съоръжения и свър-

заните с тях метални конструкции; монтажни прихватки и рязане с електрожен и 

оксижен; статично балансиране на детайлите на съоръженията; хидравлично и 

въздушно изпитване на монтираните съоръжения за работно налягане до 100 атм.; 

екипиране и монтиране на такелажни съоръжения; монтажни размервания и 

разчертавания от всички видове. 

Длъжностни задължения: да знае начините за разглобяване и пренасяне на 

монтажните оси; правилата за приемане на фундаментите и местата за монтаж на 

съоръжения; правилата за монтажни прихватки с електрожен и оксижен и за рязане с 

тях; правилата за изпробване, пускане и техниката на установяване на нормален режим 

на работа на монтираните съоръжения; да проверява комплектността и да установява 

дефектите на монтираните съоръжения съгласно чертежите и спецификациите; да 

може да разчита сложни схеми, детайлни и монтажни чертежи; да може да прави 

монтажни и работни скици на детайли; да познава и ръководи монтажа и демонтажа 

на по-сложните детайли на подемно-транспортните механизми с прекъснато и непре-

къснато действие, на строителните машини, на кулокрановете и другите видове 

кранове. 

 

721947 Монтажник технологични съоръжения Разряд 7 

Характеристика на работата: монтаж на сложни технологични съоръжения и 

свързаните с тях метални конструкции; изпълнение на сложни монтажни и шлосерски 

работи; извършване на припасване, шабароване и центровка с високи класове на 
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точност при обработката на плоскости над 0.5 м2; хидравлично и пневматично 

изпитване на монтираните съоръжения за работно налягане над 100 атм.; статично 

балансиране на детайлите на съоръженията; пробно изпитване на машините и 

агрегатите под товар и тяхното въвеждане под товар; ръководство и отчитане работата 

на бригадата. 

Длъжностни задължения: да има теоретични познания в областта на тех-

никата, технологията, механизацията и автоматизацията на производствените 

мощности; да познава правилата за изпробване, пускане, разработване и извършване 

на комплексни проби на монтираните съоръжения; да разчита много сложни схеми, 

детайлни и монтажни чертежи; да познава правилниците, инструкциите, техническата 

и друга документация по монтажа; да знае и ръководи монтажа и демонтажа на най-

сложните видове подемни-транспортни механизми с прекъснато и непрекъснато 

действие, строителните машини, кулокранове и други кранове; да знае правилата за 

ръководство и отчет на работата на бригадата. 

 

 

МОНТАЖНИК ПО ОТОПЛЕНИЕ 

721953 Монтажник по отопление Разряд 3 

Характеристика на работата: зареждане, поддържане и почистване всички 

видове оксиженови апарати; пробиване на отвори в бетонни подове, зидове, тавани; 

извършване обикновени работи при отоплителната инсталация - подготовка на 

детайли, подбира необходимите тръби и фасонни съединителни части; реже тръби, 

стомана и ламарина с дебелина до 8 мм; уплътняване тръбни съединения; нарязва 

резба на тръби и изработва детайли по шаблон. 

Длъжностни задължения: да знае устройството, действието, обслужването и 

предназначените средства при работа с всички видове оксиженови апарати, горелки и 

кислородни бутилки; свойствата на карбита, кислорода и другите материали за 

заваряване с оксижен и тяхното съхраняване; видовете такелажни съоръжения и да си 

служи с тях; измерителните прибори, шлосерските инструменти и да си служи с тях; 

видовете тръби и съединителните елементи (холендри, нипели, вентили и др.); 

основните свойства на кислорода и начина за получаване ацетилен и газ за заварка; 

видовете резби и начина за направата им; свойствата на металите и сплавите, начините 

за тяхната топла и студена обработка и приложението им в отоплителната 

инсталация. 

 

721954 Монтажник по отопление Разряд 4 

Характеристика на работата: подбиране и подготвяне на тръби и фасонни 

съединителни части за тръбопроводи с диаметър до 50 мм; групиране и монтиране 

отоплителни тела и укрепителите им; подготвяне за заваряване тръби с диаметър до 

100 мм, тръбни връзки, аншлуси и други участъци в отоплителните инсталации. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и действието на механи-

зираните инструменти и приспособления и да си служи с тях; начините за монтаж на 

тръбната мрежа и отоплителните тела; да разчита обикновени монтажни схеми и 

чертежи; да познава правилата по ТБОТ, противопожарните правила и тези за огнева 

работа. 

 

721955 Монтажник по отопление Разряд 5 

Характеристика на работата: монтиране на отоплителни тела, тръбопроводи, 

арматура и апаратурата към тях с диаметър до 150 мм; монтиране и ревизиране на 
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арматурата, вентилите, апаратите, предпазните клапани и други към отоплителните 

инсталации и котлите с ниско налягане до 5 атм.; монтиране на помпи, 

електромотори, бойлери с обем до 1 000 л.; направа на оксиженови заварки до 5 атм. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и действието на котли с 

налягане до 5 атм. и принадлежащите към тях арматури, устройства, апарати и 

разходомери; технологията за заваряване; да знае принципите и извършва комплексни 

проби на отоплителните инсталации; да познава правилниците, инструкциите, 

техническата документация и другите документи по монтажа на отоплителните 

инсталации. 

 

721956 Монтажник по отопление Разряд 6 

Характеристика на работата: монтаж на сложни отоплителни инсталации и 

уредби, котелни инсталации и агрегати за високо и ниско налягане с 16 атм.; монтаж на 

всички видове отоплителни котли, противоструйни апарати, електромотори и 

приводи към помпите и системите бойлери с обем над 1 000 л.; изработване на 

преходи, лиро, П-образни и линзови компенсатори, колена и преходи от сегменти; 

направа на топла и студена проба на инсталации и абонатни станции; направа на 

всички видове оксиженови заварки до 16 атм. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и действието на всички 

видове котелни и отоплителни инсталации с високо налягане и принадлежащите им 

системи, устройства и машини (противоструйни апарати, елеватори, разходомери); да 

извършва комплексни проби и изпитвания на котелни и отоплителни инсталации; да 

познава устройството и принципа на действие на електродвигателите и електро-

автоматиката; да разчита сложни монтажни чертежи; да има теоретични познания в 

областта на техниката, топлотехниката, технологията и автоматизацията на 

отоплителните системи. 

 

 

МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 

721963 Монтажник на климатични инсталации Разряд 3 

Характеристика на работата: подбиране на ламарина по вид и размери; 

рязане на ламарина до 1 мм с ножица; пробиване на отвори през подове, стени и 

тавани; изкопаване на гнезда за укрепване; пробиване отвори с бормашина; 

почистване,направа на миниум и минизиране на ламаринени листове,конструкции и 

детайли; подаване на инструментите и дребни детайли при монтаж. 

Длъжностни задължения: да знае различните видове ламаринена и 

профилирана стомана; всички видове тенекеджийски инструменти и 

предназначението им. 

 

721964 Монтажник на климатични инсталации Разряд 4 

Характеристика на работата: подготовка на обикновени детайли за 

вентилационни инсталации; изрязване на ламаринени листове и тънколистна стомана 

на шаблон; подготовка и подържане на използваните тенекеджийски машини; 

изработване на уплътнителни гарнитури; изработване и монтаж на маншети за 

вентилатори; уплътняване на фланцови съединения ; изработване на единични и 

двойни фланци и бортове. 

  Длъжностни задължения: да знае действието и предназначението на 

тенекеджийските машини; основните видове разтворители и съотношение на смесване; 

видовете фланци, уплътнител, фасонни части и предназначението им.  
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721965 Монтажник на климатични инсталации Разряд 5 

Характеристика на работата: монтаж на прави въздухопроводи и съоръжения към 

вентилационни инсталации; монтаж на прави въздуховоди; рязане на ламарина и 

профилна стомана; изработване и монтаж на укрепителите за въздуховоди; 

изработване и монтаж на фланци, бандажи и люкове. 

Длъжностни задължения: да знае начините за разчертаване на правоъгълни и 

кръгли канали; да намира лицата, обиколката и повърхността на различните фигури и 

тела; видове леки такелажни приспособления и правилата за ползването им; 

основните метали, употребявани в тенекеджийските работи и инструментите за 

шлосерска обработка; начините и правилата за запояване; предназначението и 

начините за обработка на отделни детайли за въздуховоди; да разчита обикновени 

схеми и чертежи.  

 

721966 Монтажник на климатични инсталации Разряд 6 

Характеристика на работата: изработване на прави въздуховоди; монтиране на 

прави и фасонни въздуховоди; направа и монтаж на детайли за въздухопроводи - 

отражатели, шибъри, фунии, дросел-клапи, чадъри и решетки; заваряване с оксижен 

ламарина с дебелина до 2 мм и профилна стомана. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и действието на всички 

тенекеджийски машини и съоръжения, начините за разчертаване и разкрояване на 

прави въздуховоди и елементи за въздуховоди със средна сложност; устройството, 

действието и правилата за обслужване на ацетиленов апарат и принадлежностите към 

него; предназначението на всички видове изолационни и шумо-заглушителни 

материали, арматури, контролни уреди и апаратури; да разчита сложни чертежи.  

 

721967 Монтажник на климатични инсталации Разряд 7 

Характеристика на работата: изработване на всички видове фасонни части и 

сложни детайли за вентилационни и климатични инсталации; изработване и монтаж 

на дефлектори, тумбички и други сложни детайли; ревизия и монтаж на вентилатори, 

филтри,циклони и апарати; изработване и монтаж на всички видове 

шумозаглушители и безшумни фундаменти; извършване на единични и комплексни 

проби на инсталациите. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и действието на климатичните 

инсталации и отделните апарати, включени в тях; правилата за разчертаване на всички 

фасонни части и сложни детайли; начините за монтиране и основните принципи за 

регулиране на инсталациите, контролните уреди и извършване на проби; да разчита 

особено сложни чертежи и изработва скица за подготовка на инсталации; да 

контролира изпълнението на сложни работи. 

 

 

АВТОМОНТЬОР НА МПС 

723123-723126 Автомонтьор на МПС 

Характеристика на работата:участвува в ремонта на превозните средства. 

Длъжностни задължения: да знае действието на горивните помпи; видовете и 

свойствата на ГСМ; компресорните системи; степента на свиване, налягане и вакуум 

пулверизация; техническите условия за разработване и изпитване ; названието, 

устройството и действието на двигателите и другите агрегати, възли и части и тяхното 

взаимодействие; технологичния процес при сглобяване на възли и механичните 
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свойства на употребяваните материали; да работи с диагностичните и изпитателни 

уредби; да има общи понятия от механиката. 

 

 

ТЕНЕКЕДЖИЯ НА МПС 

723134 Тенекеджия на МПС Разряд 4 

Характеристика на работата: изчукване, заваряване, изработване и напасване 

на нови детайли по образец и чертеж; възстановяване на аварирали кабини, 

каросерии, врати, калници, торпеда, покриви и капаци. 

Длъжностни задължения: да знае свойствата и характеристиките на 

материали използувани в ремонтно-възстановителната дейност; да изработва нови 

детайли и възстановява стари; да ползува инструментите и съоръженията използувани 

в работата. 

 

723135 Тенекеджия на МПС Разряд 5 

Характеристика на работата: демонтиране на детайли изработени от 

ламарина; разбиване на болтове и гайки, разнитване и изрязване; дефектация на 

детайли; ремонтиране на детайли и повреди със средна сложност. 

Длъжностни задължения: да знае начините за рязане на ламарина ; изчукване 

на повредени места, наваряване и заваряване. 

 

723136 Тенекеджия на МПС Разряд 6 

Характеристика на работата:изчукване на подбити листа; работа с оксижен и 

извършване на рязане и заварки; монтаж на възстановени и изработени детайли. 

Длъжностни задължения: да знае и работи с ацетиленов апарат и неговото 

зареждане; свойствата на черните и цветни метали и ламарини; начините на 

заваряване; да свързва измерителните манометри и редуцил-вентила; да изчуква, реже 

и заварява с оксижен. 

 

 

723137 АЛПИНИСТ ПО РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ 

Характеристика на работата: приготовляване на всички видове разтвори за 

мазилки-ръчно и механизирано; ремонт на външни зидарии; очукване и изкърпване на 

външни мазилки; разбиване на бетон; шпакловане и шлайфане на повърхности; постно 

боядисване с подготовка на основите; приготовляване на боята по цвят и консистенция; 

боядисване ръчно и машинно с латексови, фасадни и блажни бои, вкл. декоративно и 

художествено оформление; извършване на дребни тенекеджийски и дърводелски 

работи по дограма, обшивки, улуци и тръби; подготвяне на повърхности за изолация; 

почистване на стени от различен материал с пясъко-струен апарат; извършване на 

изолация на стени; направа и обработка на уплътнения; демонтаж и монтаж на 

отделни елементи от каменна облицовка; машинна обработка на облицовъчните 

материали. 

Длъжностни задължения: да знае състава и начините за приготовляване на 

разтвори и бои; начините за направа на зидарии и връзки; начините и средствата за 

изпълнение на мазилки и боядисване; химическите свойства на боите, хидро и 

топлоизолациите и начините за полагането им; устройството и експлоатацията на 

пясъко-струен апарат; свойствата и предназначението на материалите за облицовка; 

средствата и начините за обработка на скално-облицовъчни материали; правилата за 

осигуряване на безопасна работа с алпинистки приспособления. 
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ВИНАГИ РАБОТЯТ ПО ДВАМА, КАТО ЕДИНИЯ ОСИГУРЯВА. 

 

 

ШЛОСЕР-МОНТЬОР ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

723223 Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на машини и  съоръжения Разряд 3 

Характеристика на работата: сглобяване, разглобяване и подменяне на 

износени и повредени части на пътно-строителни машини. 

Длъжностни задължения: да знае устройството е действието на отделните 

възли и механизми и взаимодействието между тях, технологията за монтаж и 

демонтаж и необходимите инструменти; методите и средствата за установяване на 

повреди. 

 

723224 Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на машини и съоръжения Разряд 4 

Характеристика на работата: демонтаж и монтаж на възли и агрегати на 

пътно-строителни машини и установяването на видими повреди; проверка и контрол 

на правилната експлоатация на машините и съоръженията; определяне степента на 

износване и годност на детайли и възли. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и взаимодействието на 

възлите на строителните машини; начините и средствата за демонтаж и монтаж; 

начините и средствата за установяване на повредите и отстраняването им; начините и 

средствата за настройване, регулиране и привеждане в експлоатация; начините на 

извършване след ремонтни изпитания; да извършва регулировки и напасвания. 

 

723225 Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на машини и съоръжения Разряд 5 

Характеристика на работата: демонтаж, ремонт и монтаж на всички видове и 

модели пътно-строителни машини и двигателите им; определяне на дефектите по 

косвени причини без разглобяване на машините; проверка и контрол на особено 

важни и отговорни възли и съоръжения; проверка и регулиране на пневматични и 

хидравлични устройства. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и действието на двигателите с 

вътрешно горене и всички механизми и възли на агрегатите; методите и начините за 

установяване на видими и невидими повреди по възлите и двигателите; уредите и 

методите за диагностика и дефектация на детайлите. 

 

723226 Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на машини и  съоръжения Разряд 6 

Характеристика на работата: извършване на сложни шлосерски операции 

изискващи висока точност; извършване на прецизни изменения на всички видове 

размери; определяне оптимални режими на натоварвания на машините; проверка и 

настройка на предпазни, блокиращи и контролни устройства; ръководене на ремонтни 

бригади, осигуряване оптимален режим при работа на машините. 

Длъжностни задължения: да определя и избира по каталог необходимите 

машинни елементи, да е запознат с методите на повърхностна обработка на металите и 

областта на приложението им; принципите на взаимозаменяемост на детайлите. 

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ПО РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

723933 Електромонтьор по ремонт на машини и съоръжения Разряд 3 

Характеристика на работата: преглеждане и отстраняване на дребни повреди 

на електродвигателите с просто устройство; демонтаж, ремонт и монтаж на 
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електрическите машини и апарати и електроинсталациите при строителните и пътно-

строителни машини и инсталации; контролиране техническото обслужване и 

експлоатацията на електросъоръженията; взимане участие в текущото поддържане на 

електросъоръженията на сложни машини. 

Длъжностни задължения: да знае най-общите закони на електротехниката; 

принципите на действие на електродвигателите с прав и променлив ток; устройството 

и техническата характеристика на електро-съоръжаването, с които са оборудвани 

строителните и пътно-строителните машини и строителните инсталации и 

съоръжения и правилата за поддържане и експлоатация; основните мерни единици в 

електротехниката и уредите за измерване; общи познания за електрически ток; 

принципните електрически схеми-разчитане и изпълнение. 

 

723934 Електромонтьор по поддръжка на машини и съоръжения Разряд 4 

Характеристика на работата: демонтаж, ремонт и монтаж на електрически 

съоръжения, инсталации и устройства на строителни и пътно-строителни машини; 

ремонтиране на всякакви прекъсвачи, превключватели и защитни апаратури; 

центроване на двигатели; откриване на дефекти и аварии в електрическата част на 

машини и съоръжения. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и взаимодействието на 

електрическите двигатели и механизми за пускане и движение на строителните и 

пътно-строителни машини, инсталации и съоръжения; конструкцията, принципа на 

действие и експлоатационните особености на всички електрически машини и 

съоръжения на електро-въоръжението, с които са оборудвани; различните електро-

задвижвания и предавателни механизми; типа и техническите характеристики на 

основните електродвигатели и трансформатори; начините за обслужване, регулиране и 

настройка на сложните електрически машини и съоръжения; начините за откриване 

на дефектите и технологията на текущите ремонти на електро-съоръжаването; да има 

познания по електротехника усвоявани в средните училища; да познава и си служи с 

всички измервателни уреди. 

 

723935 Електромонтьор по поддръжка на машини и съоръжения Разряд 5 

Характеристика на работата: демонтаж и монтаж на електро-съоръжаването 

на леки строителни машини, механизми и съоръжения на пътно-строителни тежки 

машини; поддържане и регулиране всички видове съоръжения с ниско и високо 

напрежение; изпълнение сложни електрически команди, контролни и блокиращи 

схеми; настройка на електрически схеми за автоматични режими; извършване на след 

ремонтни изпитания. 

Длъжностни задължения: да знае теоретичните основи на електротехниката и 

електро-задвижването, устройството и взаимодействието на електрическите системи; 

техническите характеристики на електросъоръженията, електро-захранващата мрежа 

на обекта с разположението на всички машини и съоръжения; схемите на 

захранването им и защитната апаратура; методите и начините за установяване и 

отстраняване на повредите в системата; методите и начините за монтиране и 

регулиране на електро-задвижването, предварителния механизъм и апаратите за 

управление и манипулиране на системите. 

 

723936 Електромонтьор по поддръжка на машини и съоръжения Разряд 6 

Характеристика на работата: открива и отстранява неизправности във всички 

видове електросъоръжения; демонтаж и монтаж на електро-задвижването, 
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предварителните механизми и електрически мрежи и инсталации на строителните 

машини и съоръжения; извършване на контролни измервания на параметрите на 

основни и важни системи; определяне степента на износване на детайлите; изпълнение 

на сложни електрически схеми. 

Длъжностни задължения: да знае електро-захранващата мрежа на обекта и 

разположението на консуматорите и комутационната апаратура, устройството и 

взаимодействието на електрическите системи, инсталации и съоръжения на 

строителните машини , инсталации и съоръжения; да предприема необходимите 

действия за ликвидиране на аварийни ситуации; да има познания за автоматично 

регулиране, да съставя и изпълнява сложни електрически схеми. 

 

 

АВТОЕЛЕКТРОМОНТЬОР НА МПС  

724934 Авто-електромонтьор на МПС Разряд 4 

Характеристика на работата: извършва ремонт на всички видове 

ел.двигатели, генератори за постоянен и променлив ток, контролно измерителни 

уреди; изпитва ремонтираните ел.двигатели, регенератори и контролно-измерителни 

уреди; ползува всички уреди за контрол и настройка 

Длъжностни задължения: да знае устройството и начините на ремонт по 

агрегати, възли и системи; правилата за включване, натоварване, експлоатация и 

поддържане на ел.машини и съоръжения; да разчита и съставя ел.схеми на 

съоръжения и инсталации по осигурителна техника. 

 

724935 Авто-електромонтьор на МПС Разряд 5 

Характеристика на работата: извършва скрояване и изработване на 

ел.инсталации, текущ ремонт на ел.машини за ниско и високо напрежение; монтаж, 

демонтаж и ремонт на радиоуредби; определя сечението на проводниците; ремонтира 

контролно-измерителните уреди. 

Длъжностни задължения: да знае основните електрически закони и 

принципи; начините за получаване на ел.ток и видовете ел.ток; устройството и 

принципите на действие на ел.уреди, апарати и др.; видовете намотки на ел.двигатели; 

видовете трансформатори за ниско и високо напрежение; да разчита и съставя всички 

схеми и чертежи. 

 

724936 Авто-електромонтьор на МПС Разряд 6 

Характеристика на работата: 

Длъжностни задължения: да знае действието на ел.уредите и съоръженията, 

техническите условия за приемането, регулирането, монтаж и пускането им в действие 

на различните видове автомобили, транспортни и селскостопански машини; да има 

шлосерска правоспособност. 

 

 

EЛЕКТРОМОНТЬОР НА КИП И А 

724953 Електромонтьор на КИП и А Разряд 3 

Характеристика на работата: пренасяне и подаване на контролно-измер-

вателни прибори; участие при въвеждането на несложни различни схеми; участие при 

осъществяването на ел.съединителни линии. 
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Длъжностни задължения: да знае различните видове контролно-измервателни 

прибори и тяхното предназначение; да познава токовите релета и различните видове 

уреди за измерване на температура, налягане. 

 

724954 Електромонтьор на КИП и А Разряд 4 

Характеристика на работата: участие в изпитвания и проверка на някои по-

елементарни контролно-измервателни прибори; участие при проверяването на някои 

по-елементарни контролно-измервателни уреди за измерване на температура, 

налягане. 

Длъжностни задължения: да познава устройството на измервателните при-

бори; устройството и предназначението на уредите за измерване на температура и 

налягане; да познава някои не много сложни схеми. 

 

724955 Електромонтьор на КИП и А Разряд 5 

Характеристика на работата: участие в изпитвания и проверка на някои 

видове контролно-измервателни прибори; работа с прибори за проверка на 

манометри и лого-метри; проверяване съпротивленията на изолацията на кабелите; 

проверяване и изравняване съпротивленията на ел.съединителните линии. 

Длъжностни задължения: да може да разчита по-обикновени схеми; да 

събира данни за лабораторна проверка на лого-метри и мили-волтметри, дифе-

ренциални манометри, както и несложни пневматични прибори. 

 

724956 Електромонтьор на КИП и А Разряд 6 

Характеристика на работата: самостоятелна работа при проверка и настройка 

на контролно-измервателните прибори; работа с волтметри, амперметри, мултицети, 

галванометри, потенциометри, компенсатори и мостове; проверяване на разходо-

мери, ниво-мери, токови релета; въвеждане на схеми за технологична сигнализация и 

отстраняване на евентуални грешки в тях; накладка на схема за дистанционно 

управление. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и принципа на действие на 

приборите за измерване на температурата; да знае единиците за измерване на 

налягане; да познава устройството и действието на диференциалните манометри; 

схеми за предаване показанията на разстояния /индукционна, диференциално-

трансформаторна и др./. 

 

724957 Електромонтьор на КИП и А Разряд 7 

Характеристика на работата: проверка и настройка на контролно-изме-

рвателните прибори; проверяване и въвеждане в действие на всички прибори за 

производствен контрол; проверяване и въвеждане в действие всички видове системи за 

сигнализация и дистанционно управление; извършване лабораторна проверка на 

елементите в системата на автоматично регулиране; обработване данните от 

проверката и съставяне протоколи; настройване на поляризовани релета; проверяване 

и отстраняване повреда в елементите на ел.прибори; лабораторно проверяване на 

електрически, хидравлични и пневматични регулатори. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и действието на еле-

ментите, участващи в схемите за контрол и регулиране; да може да разчита всички 

видове принципни и монтажни схеми; да проверява и познава устройството на 

различните видове релета и тяхната настройка; да е запознат с физическите методи за 

анализ на газове и физическите закони за флуидите; устройството, проверката и 
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настройката на хидравличните и пневматичните изпитателни механизми и системи за 

дистанционно управление; устройството и действието на отделните елементи на 

пневматичните измервателни прибори - преобразуватели, функционални блокове и 

изпълнителни механизми. 

741201 МАЙСТОР СЛАДКАР 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: организира, ръководи, 

координира, контролира и участва в процеса на приготовлението на сладкарската 

продукция, нейното външно оформяне и издаването й; съобразява асортимента с 

наличните суровини и потребителско търсене; контролира доставката и съхранението 

на необходимите продукти по време, асортимент и количество; следи за 

експлоатационната готовност, ефективното използване и поддържане на оборудването 

и инвентара; контролира санитарно-хигиенното състояние на производствените 

помещения; контролира сроковете по съставянето и представянето на първичните 

счетоводни документи; прави рекламация на некачествените стоки и некачествено 

извършени услуги. 

 Отговорности: отговаря за: ефективното използване на суровините без да се 

нарушава технологията; намаляване материалните разходи в производството без да се 

влошава качеството на произвежданата продукция; правилното съхраняване на 

продуктите и готовата продукция. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните документи 

по организацията и технологията на сладкарското производство; качествената и 

физико-химична характеристика и кулинарното предназначение на използваните 

суровини в сладкарското производство; правилата за експлоатация на машините и 

съоръженията; установените норми и срокове за водене на необходимата отчетност. Да 

има завършено средно образование и курс за професионална подготовка. Трудов стаж 

по специалността 5 години. 

ІІІ. Подчинен е на специалиста по храненето и началника на отдел “АО” и “КБО”. 

ІV. Подчинени длъжности - сладкар и работник кухня. 

СОНДЬОР 

811114 Сондьор Разряд 4 

Характеристика на работата: монтиране и демонтиране на сондажната кула, 

лебедката и балансьора на ръчна сонда; спускане на сондажния комплект, сондиране и 

изваждане по време на работа; почистване на сондажа; заточване на работния 

инструмент; участие при демонтирането, преместването и монтирането на сондите и 

съоръженията им; участие в сондажния процес с механични сонди. 

Длъжностни задължения: да може да отстранява текущи повреди и аварии 

при ръчно сондиране и начините за тяхното избягване; да има общи понятия за 

почвите и скалите и тяхната класификация по пробиваемост; да знае устройството на 

сондажния комплект на ръчни сонди и правилата за работа с него. 

 

811115 Сондьор Разряд 5 

Характеристика на работата: свързване и раз-качване на сондажната колона с 

пробивния инструмент (борната); повдигане, наставяне и спускане на сондажния 

инструмент в сондажа; разглобяване на борната и отделяне на ядката; пускане и 

спиране на сондата под ръководството на сондьор с по-висока квалификация; 

разглобяване на пневмо-ударника; сменяне и заточване на корони. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и принципите на действие на 

механична сонда и съоръженията към нея; да манипулира с инструментите за 



 

 

87 

захващане, навиване и развиване на щангите и пробивните инструменти; начините за 

монтаж, демонтаж и преместване на сондите. 

  

811116 Сондьор Разряд 6 

Характеристика на работата: сондиране с механични сонди; разглобяване, 

преместване, сглобяване и регулиране на сондата и съоръженията към нея; 

установяване на бор-апарата по зададено направление и наклон на сондажа; 

подготовка на сондата за работа; укрепване на сондажите с обсадни тръби и тяхното 

извличане; определяне износването и смяна на пробивния инструмент; захващане, 

отделяне и подреждане на пробите; отстраняване неизправности по сондажното 

оборудване. 

Длъжностни задължения: да знае устройството, принципите на действие и 

правилата за експлоатация на обслужваните сонди, агрегати и съоръжения; видовете 

сондажни кули и начините на монтиране и демонтиране; правилата за сглобяване, 

разглобяване и установяване на механични сондите сонди и тяхното преместване; 

методите на провеждане на сондажния процес и управление на обслужваните сонди; 

устройството и принципите на действие на пробивните инструменти и способите на 

свързване, раз-качване, спускане и изваждане; изискванията предявявани към 

качеството на конструкциите и заточване на короните в зависимост от скалите; 

правилата за техническо поддържане на обслужваните сонди и отстраняването на 

неизправности и аварии; класификацията и свойствата на скалите; да може да сменя 

корони и отделя, подрежда и съхранява проби. 

 

811117 Сондьор Разряд 7 

Характеристика на работата: пробиване на сондажи със сондажни машини за 

ролково и огнево сондиране; преместване на самоход сондажната машина и 

установяване на сондажното оборудване ; провеждане на сондажен процес с 

автоматично насочване и подаване с въртене на сондажното оборудване и регулиране 

на осовото налягане при ролково сондиране; спускане, издигане и наставяне на щанги; 

наблюдение показанията на контролно-измервателните уреди регулиращи 

подаването, разхода, налягането на горивото, окислителя, водата, въздуха, 

температурата на пламъка на горелката; запълване на резервоара и помпата с течен 

кислород; пускане и обслужване на газофикационни установки при огнево сондиране; 

управление на самоходни агрегати при преминаване от сондаж към сондаж и извън 

зоната на взривяване; откриване и отстраняване на неизправности по обслужваните 

механизми. 

Длъжностни задължения: да знае техническата характеристика, принципите 

на работа и правилата за експлоатация на сондажното и силовото оборудване на 

обслужваната сонда; основното за управление на машини с двигатели с вътрешно 

горене и електродвигатели; основни познания по електротехника и автоматика 

свързани със сондажните машини; разходите на основните компоненти при огнево 

сондиране; правилата за обезмасляване на възлите и детайлите; схемите за рационално 

разположение, технологичния режим, способите на започване на сондирането, 

сондирането и разширението на сондажите; причините за възникване на 

неизправности и аварии и способите за тяхното отстраняване. 
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811412-7 МАШИНИСТ НА ТРОШАЧНО-МИЯЧНА ИНСТАЛАЦИЯ 

Характеристика на работата: контролира и регулира (дозира) натрошаването 

на скалната маса на отделни фракции; контролира и регулира транспортирането на 

материали с ГТЛ; обслужва бункерите и събира разпиления материал; наблюдава и 

отчита показанията на контролно-измерителните уреди; води отчетност за 

използването на технологичното оборудване; участва при ремонта на машините и 

съоръженията. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и принципа на действие на 

отделните машини и ГТЛ; да знае изискванията на БДС за зърнометричен състав на 

произвежданите фракции и разходните норми за производството им; да познава 

свойствата на обработвания материал; изискванията за транспортиране и съхранение 

на фракциите; причините за нарушаване на технологичния режим и методите за 

тяхното отстраняване. 

 

 

ОГНЯР 

816213 Огняр Разряд 3 - нагревна площ до 100 м2 

816214 Огняр Разряд 4 - нагревна площ от 100 до 250 м2 

816215 Огняр Разряд 5 - нагревна площ от 250 до 1 000 м2 

816216 Огняр Разряд 6 - нагревна площ над 1 000 м2 

 

Характеристика на работата: пускане в действие, обслужване и поддържане 

на парните котли и спомагателните съоръжения към тях; контролиране на водата и 

налягането на парата по показанията на контролно-измервателните уреди; регулиране 

подаването на вода и гориво; контролиране работата на спомагателните съоръжения 

към котела; определяне непълното изгаряне на горивото по външни признаци и с 

газоанализатор; подготвяне парния котел за годишен преглед и ремонт. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и принципа на парните 

котли; съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване; принципа 

на действие на контролно-измервателните прибори и правилата за ползването им; 

основите на физиката, химията и материало-знанието, отнасящи се до експлоатацията 

на парния котел; свойствата на въздуха, водата,водната пара и материалите, 

използвани в паро-котелната техника, начините за осигуряване на необходимата тяга; 

видовете горива, състав, свойства и норми за разход при различните парни котли; 

процеса на горене при различните видове горива; начините за подготвяне и пускане на 

парните котли след монтаж, регулиране или почистване; начините за работа след крат-

котрайни или продължителни прекъсвания на работата. 

 

 

СТРУГАР 

821113 Стругар Разряд 3 

Характеристика на работата: разчита чертежи и чертожни скици, правени на 

ръка, на детайли с несложна конфигурация; обработва детайли до 3-ти клас точност на 

универсални стругове; нарязва външни и вътрешни едноходови резби до 3-ти клас на 

точност; подбира необходимите режещи инструменти; нагласява струга за работа по 

предписаните в технологичните карти режими. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и принципа на работа на 

различните видове универсални стругове; наименованието и предназначението на най-

разпространените универсални приспособления; правилата за закрепване и 
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центриране на детайли със симетрична конфигурация; правилата за настройка и 

проверка на точността на универсалните стругове и обслужването им, съвместно със 

стругари с по-висока квалификация; установяването и снемането на режещия 

инструмент; основни понятия за технологичен процес, операция, установка, преход на 

най-рационален режим на рязане; основни понятия за допуски и сглобки - "основен 

отвор и основен вал", "клас на точност и клас на грапавост". 

 

821114 Стругар Разряд 4 

Характеристика на работата: разчита чертежи и скици на детайли с не много 

сложна конфигурация; обработва детайли до 3-ти клас точност на универсални 

стругове; нарязва външни и вътрешни едноходови и двуходови резби до 3-ти клас на 

точност; установява обработваемите детайли в различните универсални и 

специализирани приспособления; отстранява дребни повреди, възникнали по време 

на работа; извършва измерване с шублер, ъгломер и други измерителни инструменти. 

Длъжностни задължения: да познава устройството и принципа на работа на 

различните видове универсални стругове; правилата за закрепване и центриране на 

детайли със симетрична конфигурация; правилата за настройка и проверка на 

точността на универсалните стругове и обслужването им, геометрията и правилата за 

заточване; установяване и снемане на режещия инструмент; устройството и начина за 

използване на контролно-измервателните инструменти с различна сложност; 

основните сведения за охлаждащите и смазващите течности; основните свойства на 

обработваемите материали; означените в чертежите допустима не-паралелност, 

радиално и челно биене, отклонения от перпендикуляра и други. 

 

821115 Стругар Разряд 5 

Характеристика на работата: обработва детайли и инструменти от 2-ри клас 

на точност и 6-ти клас на грапавост с голям брой преходи и установки при 

труднодостъпни за обработка и измерване места; нарязва всички видове външни и 

вътрешни едноходови и много-ходови резби до 2-ри клас на точност и от 6-ти клас на 

грапавост; обработва фасонни, цилиндрични, конусни, сферични и други повърхнини 

от 2-ри клас на точност, изискващи презакрепване с помощта на различни 

приспособления; заточва всякакъв вид режещи инструменти, като използва шаблон и 

ъгломер; измерва с оптически уреди; отстранява средно сложни повреди. 

Длъжностни задължения: да притежава необходимите технически и тех-

нологични умения за обработване на сложни повърхнини с клас на точност 2; да 

познава конструкцията, настройката и правилата за проверка на точност на 

универсални и хоризонтални стругове и приспособления със средна сложност; 

начините за установяване, центроване и закрепване на заготовки със средна сложност; 

определяне на технологичните бази, същността и предназначението на 

спомагателните, основните установъчни и измервателни бази, якостните 

характеристики на спиралните стоманени сплави и тяхното означение; видовете 

обслужване на работното място; класовете на точност и грапавост. 

 

821116 Стругар Разряд 6 

Характеристика на работата: обработва детайли и инструменти от 2-ри и 1-ви 

клас на точност и 6-ти и 7-ми клас на грапавост при труднодостъпни за обработване 

места, изискващи комбинирани закрепвания и точни проверки на различните 

повърхнини; закрепва и центрира детайли с разположени под ъгъл и ексцентрично 

повърхнини; контролира качеството на обработваните размери и повърхнини; ползва 
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изцяло техническата документация, технологичните маршрути и операционните 

карти с чертежи на детайли, общите конструктивни чертежи на изделията и др.; 

настройва особено сложни универсални и специализирани стругове. 

Длъжностни задължения: да познава конструкцията, настройката и правилата 

за проверка на точност на специализирани стругове и приспособления с по-голяма 

сложност; класификация на всички механични и технологични качества и показатели 

на различните марки материали, употребявани при струговете; да определя 

технологичната последователност на обработката; да заточва и довежда до размер 

всички нормали и специални режещи инструменти; да познава принципа на действие 

и правилата за работа с контролно-измервателни уреди, причините за брак и начините 

за отстраняването им.  

 

821117 Стругар Разряд 7 

Характеристика на работата: обработва особено важни и сложни детайли и 

инструменти с плоски, цилиндрични, конични и други повърхнини, разположени 

ексцентрично и под ъгъл от 1-ви клас на точност и от 7-ми клас на грапавост; използва 

всички видове технически справочници, таблици и монограми за определяне на 

наклони и ъгли за остъргване на детайли; извършва всички видове изчисления, 

необходими при струговете. 

Длъжностни задължения: да познава устройството, настройката и начините за 

проверка на точността на особено сложни универсални /вертикални и хоризонтални/ 

специализирани стругове /включително и уникални с различна конструкция/; видовете 

техническа документация в зависимост от характера на производството; съдържанието 

на документите за отчитане на материалите, труда и готовата продукция; научно-

техническата организация и управлението на технологичния процес и работните 

места. 

 

 

ОПЕРАТОР НА АБЦ 

821814 Оператор на АБЦ Разряд 4 

Характеристика на работата: осигурява и поддържа нормален режим за 

работата на оборудването в бетоновия център; изпълнява рецептите за производство 

на различните видове строителни разтвори и марки бетон; задава,контролира и отчита 

ежедневното количество на произвежданите бетони и разтвори, приема и 

систематизира техните заявки за следващия ден  

Длъжностни задължения: да знае устройството и принципа за работа на 

машините , съоръженията и системите за управление на в бетоновия център; начините 

за тяхното обслужване; правилата за техническа експлоатация, изискванията за 

качество на употребяваните материали и произвежданата продукция  

 

821815 Оператор на АБЦ Разряд 5 

  Характеристика на работата: управлява ръчно и автоматично бетонните 

машини от пулта за управление; провежда контрол върху машините и съоръженията в 

бетоновия център и подържа в изправно състояние системите за управление; 

извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии. 

Длъжностни задължения: да знае правилата за техническа експлоатация, 

методите и начините за откриване, отстраняване и предотвратяване на евентуални 

аварии; рецептурите на отделните видове бетони и смеси, изискванията за качество на 
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употребяваните материали; да управлява ръчно и автоматично бетоновия възел; да 

изключва машините при авария. 

 

821816 Оператор на АБЦ Разряд 6  

Характеристика на работата: работи с клавиатурата на компютъра за внасяне 

на различни входни данни / рецептури,корекции, анализи състояние на склада за 

инертни материали, химически добавки,разход на съответните материали; работи с 

консистори - следи и коригира / при необходимост/ консистенцията на бетона; 

обработва различните входни и изходни данни/ поръчки,клиенти,марки бетон/; отчита 

и извършва различни данни за нормалната работа на машините/ нормално работно 

налягане на сгъстения въздух, наличие или липса на материали в бункерите, смущения 

в дозировката/,превключва картините на дисплея и отчита съответните параметри 

оттам. 

Длъжностни задължения: да знае принципната блок-схема на различните 

видове бетонови възли и нормалната работа на отделните механизми и агрегати; да 

работи с клавиатурата и да внася съответните входни данни; да познава цифровата 

информация на телевизионния екран и да отчита безпогрешно необходимите данни; 

да управлява ръчно и автоматично бетоновия възел; да се ориентира бързо при 

изпълнението на консистенцията на зададената рецепта и при забелязване на 

отклонения да може да я коригира чрез промяна на фактора влага и на инертните 

материали; да обслужва консисторите към бетонните машини и да следи за 

нормалното състояние и за честотата на приемните сонди. 

 

 

8321 ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

Характеристика на работата: преди започване на работа да извърши външен 

оглед, провери горивото, охладителната течност, масло, гуми, състоянието и работата 

на двигателя, скоростната кутия, кормилно управление, осветление, спирачки и 

останалите механизми и връзки и други включени в ежедневното обслужване съгласно 

технологичната карта; получава , попълва и издава пътния лист и останалите превозни 

документи; следи за правилното натоварване и укрепване на товара, в съответствие с 

инструкциите и проверява дали отговаря на документите; при продължително 

пътуване периодически прави почивки и преглед на товара и превозното средство; при 

наличие на неизправности и повреди взима незабавни мерки за отстраняването им на 

място или в сервизна работилница; след приключване на работа почиства и зарежда с 

ГСМ като съобщава на механика за всички неизправности; подготвя превозното 

средство за техническо обслужване и преглед; взима участие в ремонта в сервизната 

работилница; спазва графиците и разписанията; работи с допълнителни агрегати, 

възли, приспособления, съоръжения ползвани за товарене и разтоварване; 

осъществява контакти с пътниците, товародателите и товаро-получателите; отговаря за 

външния вид и условията в превозните средства; осигурява безопасността на 

движението, на лицата придружаващи товарите и на превозваните пътници; отговаря 

за техническото състояние, експлоатацията и съхранението на зачисленото му 

превозно средство; използува най-икономично ГМС; спазва установеното време на 

доставка на товарите; при преминаване през граница следи за правилното оформяне 

на документите и заплаща дължимите такси съгласно ТИР конвенцията. 

Длъжностни задължения: да знае устройството, принципите на действие и 

техническите изисквания за правилната експлоатация на превозното средство; вписва в 
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пътния лист извършените курсове; познава и спазва изискванията на международната 

конвенция за превоз на опасни товари. 

Забележка:Работодателят конкретизира, съгласно типа, тонажа и , поставените 

индивидуални задачи и др.подобни допълнителните задължения и характеристики. 

 

 

832520 ВОДАЧ НА МОТОКОР 

Характеристика на работата: извършва товаро-разтоварни операции; транс-

портира голямо-габаритни товари; повдига и спуска товари на определени места, 

стелажи или товаро-разтоварни площадки; по преценка, при транспорт укрепва 

допълнително товарите, ако това е необходимо. 

Длъжностни задължения: да познава добре устройството, принципа на дей-

ствието, управлението и обслужването на електрокара/мотокара; да познава и спазва 

инструкцията по експлоатация и обслужване, а също и инструкцията по техника на 

безопасност; да проверява преди започване на работа изправността на кормилното 

управление, спирачките, състоянието и налягането на устройството, действието на 

хидравличната система, действието на звуковите и светлинни сигнали и изправността 

на инструментите и товарозахватните приспособления; да знае с каква скорост се 

извършва движението през работните помещения и извън тях, през проходи, при 

завиване и пресичане на релсови пътища, при наклони и други; да познава и спазва 

изискванията за работа с взриво и пожароопасна среда; да знае и спазва изискванията 

при преминаване на кръстовища и тесни места; да знае и спазва изискванията при 

манипулиране на товари над 2 метра; да спазва диаграмата на натоварването; да знае и 

спазва изискванията на пускане, спиране, временно напускане и оставяне на 

електрокара /мотокара след свършване на работата. 

 

 

МАШИНИСТИ НА ПЪТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Освен типичните за дадена машина характеристики, машинистите на пътни и 

строителни машини трябва да прилагат и отговарят на следните изисквания: 

  

Характеристика на работата: управление на машината в ход и на място; 

монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината; контролиране при 

движение и работа изправното състояние на работните органи, системите за 

управление, възлите и отговорните детайли на машината; осигуряване и поддържане 

нормален режим на работа; извършване на профилактика , смазване и текущ ремонт; 

участие в ремонта в условията на сервиз; отстранява възникнали грешки в техниката за 

управление на машината. 

Длъжностни задължения: да знае устройството и основния принцип на 

действие на машината; познава правилата за работа с пътно-строителни машини; 

работата с всички видове и марки и модели от машината, с която работи; 

кинематиката взаимодействието и връзките между отделните части; начините за 

ходово и производствено обслужване и управление ; видовете и свойствата на гориво-

смазочните материали; начините и средствата за сигнализация; правилата за 

поддържане нормалния режим на работа; основни изисквания на електротехниката, 

механика и машинни елементи по отношение обслужването и управление на 

машината; методите, нормативите и начините за ежедневен и текущ ремонт и 
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поддръжка; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и 

повреди; местата и начините за смазване; получава, води и отчита пътните листове за 

извършената работа и разхода на ГСМ; да умее да води машината при разнообразни 

условия-надлъжни и напречни наклони, криви и др.; отговаря за безопасността по 

време на движение и работа на обекта; грижи се за чистотата на машината след работа; 

работи самостоятелно или в комплект с други машини използвани в технологичния 

процес; спазва екологичните изисквания . 

 

 

816313-816315 МАШИНИСТ НА КОМПРЕСОР  

Изисквания за заемане на длъжността: 

Возими: 

-до 5 м3/мин -3 разряд; 

-от 5,1 до 10 м3/мин - 4 разряд; 

-над 10,1 м3/мин - 5 разряд. 

Стабилни: 

-до 40 м3/мин - 3 разряд; 

-от 40,1 до 100 м3/мин - 4 разряд; 

-над 100,1 м3/мин - 5 разряд. 

 

 

833215 -833217 ТРАКТОРИСТ  

Характеристика на работата: управлява и обслужва различните видове 

трактори при работа с всички видове прикачни машини, устройства и съоръжения. 

Длъжностни задължения: трябва да има теоретически и практически 

познания за монтажа, експлоатация и откачването на прикачните устройства. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

-с мощност до 100 к.с. - 5 разряд; 

-с мощност от 100,1 до 180,0 к.с. - 6 разряд; 

-с мощност над 180,1 к.с. - 7 разряд. 

 

 

833414-833417 МАШИНИСТ НА БАГЕР 

Характеристика на работата: управление и обслужване на въжено-механични, 

хидравлични и многокофови багери, оборудвани с различно загребващо устройство 

при разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, жилищни и 

промишлени сгради, планировка, корекция на реки, направа на изкопи и насипи, 

строителство на пътища и ж.п.линии, диги, и други подобни. 

Длъжностни задължения: да знае принципите на работа на различните 

видове багери; правилата за работа при различните видове почви и дълбочини на 

забои. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Машинист на въжено-механичен багер 

-с вместимост на коша до 0,25 м3 - 5 разряд 

-от 0,26 м3 до 0,40 м3 - 6 разряд 

-над 0,40 м3 - 7 разряд 

Машинист на хидравличен багер 

-с вместимост на коша до 0,40 м3 - 5 разряд 

-от 0,41 м3 до 1,00 м3 - 6 разряд 
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-над 1,01 м3 - 7 разряд 

 

 

833425-833427 МАШИНИСТ НА БУЛДОЗЕР, 

МАШИНИСТ НА СКРЕПЕР 

Характеристика на работата: подравняване работните площадки на други 

машини; изкопаване, преместване и подравняване на почви; изземване на отделни 

слоеве при ре-култивация на почви; издигане на насипи; засипване на траншеи, 

ровове, ями и др.; разрязване почвите с рихлител; преместване и подравняване на 

почви при строителство на различни пътища. 

Длъжностни задължения: да знае кинематиката на всички видове трактори, 

които могат да имат булдозерна уредба; да работи по предварително съставена 

технология в зависимост от класификацията и свойствата на почвите и взаимодействие 

с други машини. 

 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

Машинист на булдозер: 

мощност на машината до 60 к.с. -5 разряд; 

-от 60,1 до 150 к.с. -6 разряд; 

-над 150,1 к.с. -7 разряд. 

Машинист на скрепер: 

-обем на коша до 6 м3 -5 разряд; 

-от 6,1 м3 до 15 м3 -6 разряд; 

-над 15,1 м3 -7 разряд. 

 

 

833445-833447 МАШИНИСТ НА АВТО-ГРЕЙДЕР 

Длъжностна характеристика: управлява всички видове авто-грейдери. 

Длъжностни задължения: да познава общите правила за работа с пътно-

строителните машини и тези с авто-грейдери; технологията за профилиране на земни 

маси и настилки както и изискванията за качествено изпълнение на тези видове 

работи; профилиране около спирателни кранове и шахти при оптимален брой 

минавания. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

-с мощност на машината до 80 к.с. -5 разряд; 

-от 80,1 к.с. до 120 к.с. -6 разряд; 

-над 120,1 к.с. -7 разряд. 

 

 

833515-833517 МАШИНИСТ НА ТОВАРАЧНА МАШИНА 

Длъжностна характеристика: управлява и обслужва всички видове товарачни 

машини при изкопаване, преместване, товарене и транспортиране на почви, скални и 

инертни материали; издигане на насипи, засипване на различни изкопи. 

Длъжностни задължения: да има теоретически и практически познания 

относно правилата за експлоатация на товарачна машина; да работи по предварително 

съставени технологии или типови карти ; да познава технологията за работа при 

разработването на почви и товаренето им при различни условия на работа. 
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Изисквания за заемане на длъжността: 

-с вместимост на коша до 0,80 м3 -5 разряд; 

 -от 0,81 м3 до 1,50 м3 -6 разряд; 

- над 1,51 м3 -7 разряд. 

 

833524-8333525 МАШИНИСТ НА ПОДЕМНИК 

Изискване за заемане на длъжността: 

-строително-мачтов разряд 3 и 4; 

-товаро-пътнически разряд 5 

 

833614-833617 МАШИНИСТ НА ВАЛЯК 

Длъжностна характеристика: управлява всички видове валяци 

Длъжностни задължения: да познава правилата за работа с пътно-строителни 

машини и устройствата на различни видове валяци; технологията и 

последователността при уплътняване на различни видове почви и настилки, земни 

легла, насипи, пътни основи и др.; работата около спирателни кранове и шахти, по 

наклонени рампи и изкопи при оптимален брой минавания; изискванията за качество 

на извършваните работи 

Изисквания за заемане на длъжността:  

-с тежина на машината до 1 т. -4 разряд; 

-от 1,1 т. до 8 т. -5 разряд; 

-от 8,1 т. до 14 т. -6 разряд; 

-над 14,1 т. -7 разряд. 

 

833664-5 МАШИНИСТ НА АВТОГУДРОНАТОР 

Характеристика на работата: зарежда машината с различни видове битумни 

емулсии; грижи се за поддържане на необходимата температура на емулсията. 

Длъжностни задължения: да познава качествата и техническите 

характеристики на различните видове битуми, битумни емулсии и др.; да знае 

разходната норма съобразно съответната технология; правилата за пожарна 

безопасност на емулсиите; да познава спецификата при работа с прикачен 

автогудронатор. 

 

 

833654-7 ОПЕРАТОР НА АСФАЛТОПОЛАГАЧ  

Характеристика на работата: контролира количеството на сместа в приемния 

бункер; управлява машината с пулта по кордата със зададена скорост и ширина на 

полаганата лента; контролира дебелината на полагания пласт; следи за температурата 

на приемания и полагания асфалт. 

Длъжностни задължения: да познава технологията на производство и 

полагане на различните асфалтови смеси и основните технически изисквания към 

настилките, върху които ще се полага асфалтова смес; отделните видове асфалтови 

смеси и техните технически характеристики както и особеностите при полагането им в 

пътната конструкция; устройството и принципа на действие на различните видове 

асфалто-полагачи; основните изисквания на електрониката и електротехниката на 

машината; да знае изискванията на приемане на готови асфалтови пластове. 
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833666-7 ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА В  

АСФАЛТОПОЛАГАЧ 

Характеристика на работата: контролира чрез компютърната уредба 

дебелината, температурата и ширината на полаганата асфалтова смес съгласно 

подадените геодезични данни и поставената корда; при забелязани неизправности и 

необходимост от ремонт уведомява фирмата производител. 

 

 

833674-7 МАШИНИСТ НА ФРЕЗА ЗА РЯЗАНЕ НАСТИЛКИ 

Длъжностни задължения: познава специфичните изисквания при обработка 

на асфалтови настилки с различна структура и предназначение. 

 

 

833747 МАШИНИСТ НА КРАН 

Характеристика на работата: управление на подвижни,мостови и 

кулокранове с различна товароподемност, оборудвани с различни товаро-захватни 

приспособления за извършване на различни видове работи при: натоварване, 

разтоварване, претоварване и транспортиране на товари с различен габарит; монтаж 

на конструкции, сглобяване и разглобяване на изделия, агрегати, възли, машини и 

механизми при изпълнение на монтажни и ремонтно-строителни работи. 

Длъжностни задължения: да знае устройството, кинематиката и 

електрическите схеми на обслужваните кранове и техните механизми; разположението 

на обслужваните производствени участъци; способите и методите на обработка на 

товарите; правилата за захващане, издигане, подаване, складиране и спускане на 

товари, товароподемността на крана при различни ъгли и дължина на стрелата; при 

работа с автокран да притежава свидетелство за правоуправление; да познава 

правилниците за ДТН и ТБТ при работа с различните видове кранове, както и 

инструкциите за експлоатация на същите; нормите за износване на машинните 

елементи, бракуване на въжетата и товаро-захватните приспособления; електрониката 

и шлосерството в обем на изпълняваните работи. 

Изисквания за заемане на длъжността: 

833715 - 833717 Машинист на автокран 

-с товароподемност до 5 т. -5 разряд; 

-с товароподемност от 5,1 до 16 т. -6 разряд; 

-с товароподемност над 16,1 -7 разряд. 

833735 - 833737 Машинист на кулокран 

-с товароподемност до 100 т. -5 разряд; 

 -с товароподемност от 100,1 до 300 т. -6 разряд; 

-с товароподемност над 301 т. -7 разряд. 

833754 - 833756 Машинист на мостови кран 

-с товароподемност до 10 т. -4 разряд; 

-с товароподемност над 10,1 т. -5 разряд. 

 

 

833774-833777 МАШИНИСТ НА АВТОБЕТОНПОМПА 

Характеристика на работата: извършва монтаж и демонтаж на тръбопровода; 

създава условия за най-правилната разстановка на машината и подаване на разтвора и 

бетона, съгласувано с техническия ръководител; грижи се за наличието на вода; 
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командува чрез контролния пулт; осигурява правилното приемане и подаване на 

бетона и разтвора. 

Длъжностни задължения: да знае свойствата на различните разтвори и бетони 

по състав и марка. 

Изисквания за заемане на длъжността: за машина с производителност до 50 

м3-6 разряд, над 50 м3-7 разряд. 

 

 

833786-833787 МАШИНИСТ НА МАШИНА ЗА РЕВИЗИЯ НА МОСТОВЕ 

Характеристика на работата : да управлява машината за ревизия на мостове в 

ход и на място; да знае да монтира и демонтира различното оборудване към 

машината; да контролира при движение и работа изправното състояние на всички 

възли, агрегати и системи за управление; да осигурява и поддържа нормален работен 

режим; да извършва профилактика - гресиране, смяна и доливане масла и 

необходимия текущ ремонт; да участва в ремонта при авария на машината за 

саниране. 

Длъжностни задължения: да знае принципа на работа на различните възли и 

агрегати на машината; да знае правилата за безопасна работа с машината; правилата 

за поддържане на нормален режим на работа на двигателя и машината, основните 

изисквания на електротехниката и хидравликата по отношение на обслужваната 

машина, методите и начините на текущ ремонт; начините за предотвратяване, 

откриване и отстраняване на аварии 

Изисквания за заемане длъжността: средно професионално образование и 

съответния разряд: 

-за машина с височина на повдигане и спускане до 100 метра -6 разряд; 

-за машина с височина на повдигане и спускане над 100 метра -7 разряд. 

 

 

833913-833916 МАШИНИСТ НА АГРЕГАТ 

Изискване за заемане на длъжността: 

-с мощност до 30 квт. -4 разряд; 

-с мощност от 30,1 до 100 квт. -5 разряд; 

-с мощност над 100,1 квт. -6 разряд. 

 

 

913301 РАБОТНИК КУХНЯ 

I. Длъжностни задължения 

Характеристика на изпълняваната работа: извършва машинна и ръчна 

обработка на плодове, зеленчуци, риба и птици под ръководството на готвача или 

гл.готвач; поддържа реда и чистотата в кухненските, търговските помещения и 

столовите; мие и подрежда кухненските прибори; почиства след употреба кухненските 

машини и съоръжения; в заведенията на самообслужване зарежда масите и взима 

участие при зареждането на линията за самообслужване; извършва товаро - 

разтоварни и вътрешно - транспортни операции. 

Отговорности: отговаря за: чистотата и реда в производствените помещения 

(или заведения на самообслужване), търговската зала; правилната експлоатация на 

ползваните от него машини и съоръжения; съблюдаването на санитарно - хигиенните 

изисквания при боравене с хранителните стоки 
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II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: основните свойства на 

стоките и условията за съхраняването им; наименованието и предназначението на 

готварските прибори и инвентара; правилата за обслужване на машините и 

съоръженията с които работи; правилата за сервиране и отсервиране; правилата за 

безопасност и хигиена на труда 

ІІІ. Подчинен е на: главния готвач, готвача и управителя на стола. 

 

 

913401 РАБОТНИК БАНЯ 

I. Длъжностни задължения 

 Характеристика на изпълняваната работа: поддържа в изправност и 

ремонтира съоръженията в банята и сервизните помещения; почиства, дезинфекцира 

и спазва хигиенно - санитарните изисквания в поверените му помещения; спазва 

установения ред и работно време в банята; следи за повреди в инсталации за 

осветление, отопление, в различните съоръжения и помещения, и уведомява 

ръководителя на обслужваното работно място; следи за рационалното използване и 

недопускане на разхищения на водата.  

  Отговорности: отговаря за: поддържането в изправност на осветлението, 

отоплението и съоръженията в банята; спазването на мерките за безопасност и 

хигиенно - санитарните условия в помещенията. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: санитарно - хигиенните и 

противопожарни изисквания; реда и начина на употреба на препаратите за 

почистване и дезинфекциране; установения ред и работно време за ползване на банята. 

Да има завършено основно образование и професионална подготовка за монтьор по В 

и К. Предпочитан пол - мъжки. 

Организационно- управленчески връзки Подчинен е на специалиста “КБО” 

и началника на отдел. 

 

 

913501 ЧИСТАЧ 

  Характеристика на работата: почиства работни и битови помещения, фасади 

и дворни места; поддържа и ремонтира повереното му обзавеждане; сортира и 

транспортира до определените места отпадъците; подрежда леки и обемисти 

предмети; следи за повредите в помещенията, които почиства и уведомява прекия си 

ръководител; почиства и полива цветя и растителност в дворните места. 

Длъжностни задължения: да знае санитарно хигиенните и противопожарни 

изисквания. 

 

 

913701 ПЕРАЧ 

I. Длъжностни задължения 

  Характеристика на изпълняваната работа: извършва ръчно и машинно 

изпиране, сушене и гладене на вещевото имущество на поделението; подрежда по 

видове и подразделения готовото за предаване имущество; почиства след употреба 

машините, съоръженията и работните помещения; извършва товаро-разтоварни и 

вътрешно-транспортни операции; контролира доставката и съхранението на 

перилните и дезинфекционни препарати. 
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 Отговорности: отговаря за правилната експлоатация на ползваните от него 

машини, съоръжения и прибори; съблюдаването на санитарно-хигиенните изисквания 

при прането, гладенето и съхраняването на имуществото. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: Трябва да знае: основните свойства и 

предназначение на вещевото имущество и начина на използване на перилните 

препарати; правилата за обслужване на машините и приборите с които работи; 

правилата за безопасност и хигиената на труда. Да има завършено основно 

образование. 

III. Подчинен е на домакин на пералня и на началника на отдел “АО” и “КБО”. 

 

 

915401 ПАЗАЧ НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА 

I. Длъжностни задължения 

  Характеристика на изпълняваната работа: носи постова или патрулна 

служба за охрана на строителните обекти, складове, автопаркове, общежития, 

спомагателни цехове и временни селища; контролира спазването на установения 

пропусквателен режим в автопаркове, КПП, и други; участва в проверки по спазването 

на установения вътрешен ред във временните селища, общежития и офиси. 

  Отговорности: носи отговорност за опазването на имуществото на поверения 

му за охрана обект. 

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните документи 

свързани с организацията и носенето на постовата и патрулна охрана; 

пропусквателния режим и вътрешен ред в поделението. Да има завършено средно 

образование и курс за професионална квалификация за пазач невъоръжена охрана. 

ІІІ. Подчинен е на началника на охраната в поделението. 

 

 

ИЗКОПЧИЯ 

931313 Изкопчия Разряд 3 

Характеристика на работа: разкопава ръчно земни и скални почви (без 

сипкави и течащи); прехвърляне, товарене и разтоварване ръчно; уплътняване с ръчни 

и механизирани инструменти; оформяне откосите на изкопи и насипи; подравняване 

на око или по шаблон хоризонтални и наклонени повърхности; направа и разваляне на 

дървен и инвентарен крепеж; направа дренаж с изкопаване на канавки; полагане и 

засипване на тръби; направа многослойни плоски филтри с подреждане на 

материалите на пластове; приготвяне ръчно на чимове и закрепването им; пробиване 

на дупки с чук и шило за взривяване. 

Длъжностни задължения: да знае видовете земни и скални почви и техните 

основни свойства; най-простите методи за очертаване на земни съоръжения; начините 

за ръчно и механизирано пробиване и почистване на дупки; видовете скелета, 

приспособления и инвентар; правилата за ползване на товаро-подемните съоръжения; 

начините за уплътняване, планировка и подравняване. 

  

931314 Изкопчия Разряд 4 

Длъжностна характеристика: укрепване и разкрепване на всички видове 

изкопи; прави всички видове шпунтови и плътни укрепления в сипкави и течащи 

почви и извършва изкопи в тях; подменя деформирано укрепване; разработва скални 

почви с механизирани инструменти. 
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Длъжностни задължения: да знае видовете укрепвания на изкопи и правилата 

за изграждане и разваляне;изискванията към качествата на крепежния материал 

видовете сглобки и връзки; правилата и начините за замяна на отделни елементи от 

укрепванията; да поправя деформиран крепеж и закрепване обвалите в стените на 

изработката; правилата и начините за разработване на скални почви ръчно и с 

механизирани инструменти. 

 

931315 Изкопчия Разряд 5 

Длъжностна характеристика: изкопаване на питейни, водосборни и спускащи 

кладенци с дълбочина над 10 м.; разработване почвата под ножа и отстраняване на 

препятствия на спускащия се кладенец; подготовка за спускане и спускане на 

кладенеца; пре-укрепване на кладенци с поставяне на рамки; укрепване на обвали в 

почвата и заблокиране зад рамките. 

Длъжностни задължения: да знае правилата и начините за изкопаване и 

укрепване на кладенци; начините за подкопаване и спускане на кладенци. 

 

 

ПЪТЕН РАБОТНИК 

931413 Пътен работник Разряд 3 

Характеристика на работата : Извършване на сложни спомагателни и 

помощни дейности при направата, ремонта и поддържането на всички видове пътни 

работи по основите, настилките, съоръженията, сигнализацията, укрепителните и 

озеленителните крайпътни мероприятия, както и товаро-разтоварни, преносни и 

превозни работи на обектите и площадките, за които се изискват специални познания, 

опит и значителни физически усилия. 

Длъжностни задължения: да познава свойствата и качествата на строителните 

материали, употребявани в пътното строителство, както и тяхното правилно 

съхранение; технологията и начините за пренасянето, товаренето и складирането на 

строителните материали, земните маси, дървения материал, битум, цимент, каменно 

брашно и помощни материали; начина за товарене на строителни материали на 

колички, вагонетки, платформи, както и тяхното пренасяне с превозно средство, на 

ръце, тарги, колички и вагонетки; начина за монтаж на пътни знаци, сигнални 

стълбчета, предпазни и снего-защитни огради; укрепване откосите и шкарпите с 

колове, прътове, храсти; начина и средствата за изкърпването и поддържането на 

пътните основи, настилки, съоръжения, декоративни стени и колектори.; начина и 

средствата за приготовляване на разтвори и пръскане на крайпътните насаждения; 

участва при направата и ремонта на всички видове пътни работи, съоръжения, водещи 

ивици, плочници, бордюри, основен, равен и декоративен калдаръм и пътна 

маркировка; изработване на снего-брани за зимното поддържане; участва в зимното 

поддържане (снего-почистване). 

 

931414 Пътен работник Разряд 4  

Характеристика на работата: направа, ремонт и поддържане на всички видове 

пътни настилки и основи (основен калдаръм, баластра и трошено-каменна и 

баластрена настилка); поддържане и ремонт на отводнителни съоръжения; направа и 

ремонт на укрепителни и озеленителни мероприятия; участие при направата и 

ремонта на асфалтови, паважни и бетонови настилки, както и равен и декоративен 

калдаръм; участие при направата на зидарии и кофражи, бетонови работи, плочници, 
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бордюри и водещи ивици; производство на водещи ивици, бордюри и облицовъчни 

плочи. 

Длъжностни задължения: да познава технологията за направа на пътни 

основи, настилки и земното платно; да разстила и профилира пътните основи и 

настилки при спазване техническите изисквания за ширина, дебелина и равнинност; да 

познава устройството и начина на работа с шаблон, либела, лата при профилиране на 

настилките и основите, да познава технологията за поддържане и ремонт на пътните 

основи и всички видове настилки, както и начина и средствата за поддържане и ремонт 

на отводнителните съоръжения (мостове, водостоци, дъждо-приемници, италиански 

улеи, дренажи и колектори); да участва при направата на асфалтови, бетонови и 

паважни настилки, както и равен и декоративен калдаръм, при направата на зидарии, 

кофражи, скелети и бетон, направа на бетонни ивици, бордюри и плочници; участва в 

зимното поддържане на пътя и направата на пътни маркировки. 

 

931415 Пътен работник Разряд 5 

Характеристика на работата: направа основа за паваж, равен и декоративен 

калдаръм; участие в направата и ремонта на асфалтовите, паважните и бетоновите 

настилки, преглед и текущ ремонт на пътните съоръжения; направа, ремонт и 

поддържане на отводнителните съоръжения; участие при направата на декоративни 

стени, декоративни зидарии, кофражи и скелети; участие при направата и ремонта на 

дървени мостове и водостоци; 

Длъжностни задължения: да познава качествата и свойствата на битумите, 

влизащи в състава на различните асфалтови настилки, технологията за направа на 

равин и декоративен калдаръм, да може да разстила, профилира и оформя всякакъв 

вид основи и настилки, да познава технологията за направа, ремонти и поддържане на 

всякакъв вид настилки, основи и съоръжения, технологията и направата на 

декоративни стени, перголи и съоръжения към крайпътните площадки за отдих и 

почивка, технологията за направа на всякакъв вид асфалтови, бетонни и паважни 

настилки; да участва пир направата на декоративни зидарии, кофражи, скелета и 

бетони, дървени мостове, водостоци и други отводнителни съоръжения, да познава 

технологията за приготовляване на битумна паста и заливане на дилатационните фуги 

и мрежовите напуквания по асфалтовите и бетонови настилки, както и технологията за 

направа на изкопни и насипни работи при оформяне на пътното тяло легло. 

 

931416 Пътен работник Разряд 6  

Характеристика на работата: направа, ремонт и поддържане на съвременните 

асфалтови и бетонови настилки; направа и ремонт на подпорни и декоративни стени и 

декоративни плочници, направа на водостоци и всички видове отводнителни 

съоръжения; извършване на всякакъв вид зидарии при направата на съоръжения, 

декоративни и подпорни стени; извършване кофражни, дърводелски и бетонови 

работи. 

Длъжностни задължения: да познава технологията за приготовляване и 

полагане на съвременни бетонови и асфалто-бетонови настилки; технологията за 

разстилането, профилирането и оформянето на всички видове настилки, основи, земно 

платно и легло; да познава отчасти правилника за приемане на строително-монтажни 

работи, регламентиращ допустимите отклонения на всички видове настилки, основи и 

земно платно, по отношение на дебелина, широчина и равнинност; технологията за 

направата и ремонта на всички видове отводнителни съоръжения; технологията и 

направата на всички видове зидарии от камък и тухла и изискванията за качеството им; 
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начина за направа на кофражи, скелета, бетони и армировка и изискванията за 

качество към тях; да изчислява и измерва необходимите и вложените материали при 

извършването на различни видове работи, свързани с пътното строителство. 

 

 

ОБЩ РАБОТНИК 

931512 Общ работник в строителството 

Характеристика на работата: изпълнение на помощни и спомагателни 

работи съвместно с работници от по-високи разряди на строителни обекти, складове, 

бази, изискващи значителни физически усилия; почистване на строителни площадки, 

товарене и разтоварване на строителни материали, нареждане на строителни 

материали на депо, пренасяне и насипване на пясък, цимент; почистване на стари 

тухли от разтвор, покриване на бетон с рогозки против замръзване; изваждане и 

изправяне на пирони. 

Длъжностни задължения: да нае наименованието на строителните материали 

и инструменти, изискванията за предпазване на материалите от дъжд,пек и мраз и 

подреждането им в складовете. 
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УКАЗАТЕЛ 

 

-азбестоциментова тръба, виж шифър № 713426 

-анкер 711114 

-арматура (водопроводна) 713423, 713434, 721955 

-санитарна 713436 

-асфалт, асфалтова смес 123702, 713333, 713354, 833654, 833666, 833674 

-асфалтово лепило 713264, 713324 

-асфалтобетон 123702, 713354 

-бетон 123702, 21420, 315601, 711116, 711124, 712213, 712513, 712613,  

713436, 723137, 821814, 833774, 931414 

-битум, битумна смес 122330, 713324, 71333, 713353, 833664, 931413 

-боядисване 714113, 721613, 723137 

-бучарда 713214 

-вентилация 711114, 721965 

-вибратор 712515 

-водопровод 711114, 713413, 713427 

-въздуховод 711114, 721965 

-греда 712415, 712514, 713915, 721335 

-диафрагма 713326 

-дървен материал 712313, 712214, 713264, 931413 

-емулсия 713333 

-енергийни съоръжения (оборудване) 122201 

-ефективност на производство 121102, 122201, 122330, 2…, 214202 

-заваряване 721313, 721333, 723134 

-ванна заварка 721335 

-заваръчно съединение 315614 

-закладни части (конзола) 712415, 712514, 713316 

-замазка 713313 

-замонолитване 711116, 711126, 712613 

-здравословни и безопасни условия на труд 121102, 122201, 122312,  

122314, 122319, 122601, 123702, 123902, 214202, 214203,  

241304, 311501 

-зидария 713435, 931414 

-външна 723137 

-каменна 712113,  

-облицовъчна 712117 

-редова 712115 

-сводова 712117 

-изкоп 711117, 833515 

-изолация 713225, 713313, 713323, 723137 

-инжектиране 712515 

-калкулативно табло 122309, 122314, 122330 

-канал 713325, 713435 

-качество 122305, 122313, 122309, 122313, 122314, 122319, 123701,  

123702, 123902,214200, 214203, 311501, 315601, 315616, 411201,  

413112, 512201, 512301, 522101, 713315, 931413 

-кесон 713326 
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-кладенец 713326, 931315 

-колона 712415, 712514, 713215, 721335, 721936 

-конструкция  123701, 123902, 711125, 712114, 712227, 712417, 712514,  

713325,  713615, 714113, 721313, 721333, 721534, 721614,  

721945, 721963, 8337474 

-кофраж 711124, 712213, 712513, 712613, 713246, 721613, 931414 

-едроплощен 712215 

-пълзящ 712217 

-мазилка 123702, 214200, 315601, 713224, 713434, 723137 

-външна 712125 

-вътрешна 712123, 

-гипсова 713913 

-декоративна 712124 

-мозайка 713214 

-монтаж 713314 

-настилка 711125, 713224, 713243, 713254, 713265, 713315, 713353,  

713423, 931413 

-облицовка 711126, 712116, 713223, 713243, 713324, 723137 

-оксижен 713426, 721946, 721953 

-отвор 711125, 712113, 712313, 713224, 713324, 713413, 713434, 713615,  

721953, 721963  

-отдел 122201, 122310, 122601, 123202, 123303, 2… 

-подземни съоръжения 713326 

-покрив 712116, 712215, 712514, 713315, 713513 

-почва (скална, земна) 711114, 711117, 833425, 833445, 833515, 931313 

-пречиствателна станция 713435, 713427 

-проект 122313, 123902, 711767 

-работен проект 122309, 122312, 122314, 214202 

-технически проект 122309 

-производителност на труда 121102, 122313, 122314, 122319, 123202 

-пълзящ кофраж 712217 

-пътна настилка 712515, 833445, 833614, 931414 

-пясъкоструен апарат 713314, 713324 

-рабицa 712415 

-разтвор 123702, 21420, 315601, 712114, 712213, 712413, 723137 713213,  

713223,  713913, 723137, 821814, 833774 

-гипсов разтвор 713914 

-сухи смеси 712123 

-разход труд и материали 214203 

-рулонен материал 713324 

-скала (скална маса, скални късове) 711114, 811412 

-скеле 712113, 712215, 713913 

-стена 712514, 713215, 713225, 713324, 713915, 714113, 721933,  

721963, 723137 

 

СТОМАНА 

-армировъчна 712413, 712614 

-бетонна 712413 

-специална арматура 713316 
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-тънколистна 721964 

-стоманобетон 711116, 7111126, 712114, 712415, 712513, 712613,  

713324, 713614 

-таван 712415, 713915, 721933, 721963 

-тръбопровод 713314, 713423, 713435, 721315, 721335, 721954, 833774 

-азбестоциментов 713426 

-безнапорен-713436, 721313 

-етернитов тръбопровод 713426 

-напорен тръбопровод 711126 

-FIDIC 121102, 122305, 122313, 122309, 122312, 122313, 122314,  

  122331, 123902 

-фуга 711126, 712115, 712123, 712514, 713243, 713314, 713324, 713353 

-деформационна 713315, 713325 

-разширителна 713514 

-хастар 712123, 713214, 713225, 713913  

-шаблон 711126, 712117, 712126, 721953, 721964, 931313 

-хидроизолация 214203, 315601, 713324 

-шпакловане 712124, 713214, 723137 
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СЪДЪРЖАНИЕ 

І.Увод. 

2.Списък на длъжностите 

121102  Изпълнителен директор (АД), управител ООД,  

  директор (поделение, клон) 

122201 Главен енергетик 

122305  Зам.директор по …(поделение, клон), директор по… (АД) 

122313  Ръководител проект (обект) 

122309  Н-к отдел ПТО (Технически) 

122310  Н-к отдел ОРС 

122312  Н-к група строителни обекти 

122314  Технически ръководител на строителен обект 

122319  Н-к цех 

122330  Н-к асфалтова база 

122331 Главен директор по производствена дейност 

122501 Н-к отдел КБ и АО 

122601  Н-к отдел Механизация 

123101  Гл.счетоводител 

123201  Н-к отдел Работна сила 

123202  Н-к отдел ТРЗ 

123303  Н-к отдел МТС 

123500  Главен юрисконсулт предприятие 

123701  Инженер по качеството 

123702  Ръководител на строителна лаборатория 

123902 Инвеститор (супервайзор) 

2…   Специалист (експерт) по… 

214202  Конструктор 

214203  Специалист технолог 

214220  Контролен специалист по качеството 

241101  Зам.гл.счетоводител 

241304   Завеждащ БЗУТ 

3…  Главен експерт (главен специалист) по… 

311501 Механик 

311505  Механик на асфалтова база 

312201  Програмист 

315601  Лаборант в строителна лаборатория 

315614-7  Дефектоскопист 

322301  Специалист хранене 

343201  Счетоводител 

343904  Н-к охрана, режим и ППО 

411201  Машинописец 

411501  Технически секретар 

412101  Касиер 

413102 Управител склад МТС 

413201 Калкулант 

413306  Снабдител 

413401  Домакин на: стол, общежитие, баня и пералня 

413703  Отчетник 
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413704  Диспечер 

413706  Диспечер-отчетник на  

  механизацията и автотранспорта 

419301  Технически изпълнител и архив 

422301  Телефонист, факс, телекс 

512101  Домоуправител общежитие 

512201  Управител стол 

512301  Главен готвач 

512302  Готвач 

522101  Продавач 

711114-7  Подземен миньор 

711124-7  Подземен бетонджия 

711716-7  Фугин (бомбаджия) 

712113-7  Зидар 

712123-7  Мазач 

712213-7  Кофражист 

712313-6  Дърводелец 

712413-7  Арматурист 

712513-6  Бетонджия 

712613-7  Монтажник СБКИ 

712915-7  Алпинист по ремонт и поддържане на сгради 

713213-7  Мозайкаджия 

713223-6  Фаянсаджия 

713243-7  Облицовчик 

713253-6  Работник подови настилки 

713263-6  Паркетчия 

713313-6  Изолаторчик 

713323-6  Хидроизолаторчик 

713333-4  Оператор на асфалтова база 

713352-6  Работник по полагане на асфалтови настилки 

713413-6  Водопроводчик вътрешен водопровод и каналджия 

713423-7  Водопроводчик магистрални водопроводи 

713434-6  Каналджия 

713513-6  Строителен тенекеджия 

713613-5  Стъклар 

713913-7  Гипсаджия 

714113-6  Строителен бояджия 

721313-7  Газо-заварчик 

721333-7  Електро-заварчик  

721533-7  Монтажник на метални конструкции 

721613-6  Електро-монтажник в сгради и съоръжения 

721915-7  Монтажник на кранове и др. повдигателни съоръжения 

721933-7  Монтажник окачени тавани и леки преградни стени 

721943-7  Монтажник на технологични съоръжения 

721953-6  Монтажник по отопление 

721963-7  Монтажник климатични инсталации 

723123-7  Автомонтьор на МПС 

723133-7  Тенекеджия МПС 

723223-7  Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на  



 

 

108 

  машини и съоръжения  

723913-7  Шлосер-монтьор по ремонт и поддръжка на кулокранове 

723933-7  Електромонтьор по поддръжка на механизирани съоръжения 

724934-7  Авто-електро-монтьор МПС 

724953-7  Електромонтьор КИП и А 

741201  Майстор сладкар 

811113-7  Сондьор 

811412-7  Машинист на трошачно-миячна инсталация 

816213-6  Огняр  

816313-5  Машинист на компресор 

821113-7  Стругар 

821814-6  Оператор АБЦ 

8321  Водач на МПС 

832520  Водач на мотокар 

833215-7  Тракторист 

833414-7  Машинист на багер 

833425-7  Машинист на булдозер 

833435-7 Машинист на скрепер 

833445-7 Машинист на автогрейдер 

833515-7  Машинист на товарачна машина 

833524-5  Машинист на подемник 

833614-7  Машинист на валяк 

833654-7  Машинист на асфалтополагач 

833664-6  Машинист на автогудронатор 

833666-7  Оператор на електронна система в асфалтополагач 

833674-7  Машинист на фреза за асфалтобетон  

833715-7  Машинист на автокран 

833735-7  Машинист на кулокран 

833754-5 Машинист на мостови кран 

833774-7 Машинист на автобетонпомпа 

833786-7 Машинист на машина за ревизия на мостове 

833913-6  Машинист на агрегат 

913301  Работник кухня 

913401  Работник баня 

913501  Чистач 

913701 Перач 

915401  Пазач невъоръжена охрана 

931313-5  Изкопчия 

931413-6  Пътен работник 

931512-3  Общ работник 

3.Указател 
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КОДОВА ТАБЛИЦА 

за преход от Националната класификация на професиите към  

 Националната класификация на професиите и длъжностите 

    КОД НКП-
96 

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И 
ДЛЪЖНОСТИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

КОД НКПД 

1 2 3 

1 

ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И 
РЪКОВОДИТЕЛИ 

1   

11 ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ И ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ  11   

111 Висши представители на държавната власт  111   

  Президент, законодатели 1111   

1111 Президент на Република България 1111 9001 

1111 Председател на Народно събрание 1111 9002 

1111 Председател на Конституционен съд 1111 9003 

1111 Вицепрезидент на Републиката 1111 9004 

1111 Заместник-председател на Народно събрание 1111 9005 

1111 Председател на комисия, Народно събрание 1111 9006 

1111 Заместник-председател на комисия, Народно събрание 1111 9007 

1111 Народен представител 1111 9008 

1111 Съдия,  Конституционен съд 1111 9009 

1111 Омбудсман 1111 9010 

  Висши представители на изпълнителната власт  1112   

1112 Министър-председател 1112 9001 

1112 Заместник-министър-председател 1112 9002 

1112 Министър 1112 9003 

1112 Заместник-министър 1112 7004 

1112 Управител, Българска народна банка 1112 9005 

1112 Председател, Сметна палата 1112 9006 

1112 Председател, държавна комисия 1112 9007 

1112 Управител на Национален осигурителен институт  1112 9008 

1112 Директор на Национална здравно-осигурителна каса  1112 9009 

1112 Председател на Икономически и социален съвет 1112 9010 

1112 Областен управител 1112 7011 

1112 Председател, държавна агенция 1112 9012 

1112 Подуправител,  Българска народна банка 1112 9013 

1112 Заместник-председател, Сметна палата 1112 7014 

1112 Заместник-председател, държавна комисия 1112 7015 

1112 
Подуправител,  Национален осигурителен институт/Национална 
здравноосигурителна каса 1112 9016 

1112 Заместник-областен управител 1112 9017 

1112 Заместник-председател,  държавна агенция 1112 9018 

1112 Председател, Надзорен съвет на агенция  1112 9019 

1112 Член,  Надзорен съвет на агенция  1112 9020 

1112 Изпълнителен директор, агенция  1112 9021 

1112 Заместник-изпълнителен директор, агенция  1112 9022 

  Член, Сметна палата 1112 9023 

1112 Член, държавна комисия 1112 9024 

1112 Началник на политически кабинет, министър 1112 9025 

1112 Главен държавен здравен инспектор 1112 7026 

1112 
Председател, Национална експертна лекарска комисия/Трудово-
експертна лекарска комисия 1112 9027 

  Висши представители на съдебната власт  1113   

1113 Председател, Върховен касационен съд 1113 7001 

1113 Председател, Върховен административен съд 1113 7002 

1113 Председател, Апелативен съд 1113 7003 

1113 Главен прокурор 1113 7004 

1113 Директор, Национална следствена служба 1113 7005 

1113 Заместник-председател, Върховен касационен съд 1113 7006 

1113 Заместник-председател, Върховен административен съд 1113 7007 

1113 Заместник-главен прокурор 1113 7008 

1113 Заместник-директор, Национална следствена служба 1113 7009 

112 Висши служители в органите на държавната власт  112   
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1211 Директор, театър 1210 7030 

1211 Директор, телевизия 1210 7031 

1211 Директор, училище 1210 6032 

1211 Директор, център за професионално обучение 1210 6033 

1211 Директор, център по социални грижи 1210 7034 

1145 Епископ на Католическата църква в България 1210 9035 

1211 Заместник-генерален директор, организация 1210 7036 

1211 Заместник-генерален директор, предприятие 1210 7037 

1211 Заместник-главен лекар 1210 7038 

1211 Заместник-директор, банка 1210 7039 

1211 Заместник-директор, библиотека 1210 7040 

1211 Заместник-директор, институт 1210 7041 

1211 Заместник-директор, научноизследователски инситут 1210 7042 

1211 Заместник-директор, организация 1210 7043 

1211 Заместник-директор, предприятие 1210 7044 

1211 Заместник-директор, театър 1210 7045 

1211 
Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен 
съюз 1210 9046 

1211 
Заместник-председател,  управителен съвет (съвет на директорите) на 
търговско дружество 1210 7047 

1211 Заместник-председател, банка 1210 7048 

1211 Заместник-председател, Българска академия на науките 1210 7049 

1211 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт 1210 7050 

1211 Заместник-председател, кооперативен съюз 1210 9051 

1211 Заместник-председател, кооперация 1210 9052 

1211 Заместник-председател, обществена организация 1210 7053 

1144 Заместник-председател, спортен клуб 1210 7054 

1144 Заместник-председател, спортна организация 1210 7055 

1152 Заместник-ректор, университет 1210 7056 

1211 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие 1210 6057 

1211 Изпълнителен директор 1210 7058 

1211 Икономически директор 1210 7059 

1145 Патриарх на Българската православна църква 1210 9060 

1152 Помощник-ректор, университет 1210 7061 

  Председател на Български олимпийски комитет 1210 9062 

1211 
Председател,  управителен съвет (съвет на директорите) на търговско 
дружество 1210 7063 

1211 Председател, банка 1210 7064 

1151 Председател, Българска академия на науките 1210 7065 

1211 Председател, дружество за физкултура и спорт 1210 7066 

1211 Председател, контролен съвет на кооперативен съюз 1210 9067 

1211 Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз 1210 9068 

1211 Председател, кооперативен съюз 1210 9069 

1211 Председател, кооперация 1210 9070 

1211 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество 1210 7071 

1211 Председател, обществена организация 1210 7072 

1144 Председател, спортен клуб 1210 7073 

1144 Председател, спортна организация 1210 7074 

1211 Председател на  управителен съвет на Централен кооперативен съюз 1210 9075 

  Програмен директор 1210 7076 

1211 Продуцент 1210 7077 

1211 Прокурист (търговски управител) 1210 7078 

1152 Ректор, университет 1210 7079 

1145 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание 1210 9080 

1211 Ръководител, кооперативно предприятие 1210 6081 

1211 Ръководител, направление 1210 7082 

1211 Управител, банка 1210 7083 

1211 Управител, детско заведение 1210 7084 

1211 Управител, заведение за обслужване на населението 1210 7085 

1211 Управител, заведение за социални грижи 1210 7086 

1211 Управител, застрахователно дружество 1210 7087 

1211 Управител, здравно заведение 1210 7088 

1211 Управител, клон на търговско дружество 1210 7089 

1211 Управител, лечебно заведение 1210 7090 
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1314 Управител, търговия на едро 1314 9004 

1314 Управител, търговия на едро (внос – износ) 1314 9005 

1314 Управител, търговията на дребно 1314 9006 

1314 Управител, верига от магазини 1314 9007 

1314 Управител, магазин 1314 9008 

1314 Управител, супермаркет 1314 9009 

1314 Управител, универсален магазин 1314 9010 

  Управители на ресторанти и хотели 1315   

1315 Гостилничар 1315 3001 

1315 Съдържател, ресторант 1315 3002 

1315 Управител, заведение за обществено хранене 1315 3003 

1315 Управител, къмпинг 1315 3004 

1315 Управител, къща за гости 1315 3005 

1315 Управител, мотел 1315 3006 

1315 Управител, павилион 1315 3007 

1315 Управител, пансион 1315 3008 

1315 Управител, ресторант 1315 3009 

1315 Управител, ресторант на самообслужване 1315 3010 

1315 Управител, сладкарница/кафене 1315 3011 

1315 Управител, снек-бар 1315 3012 

1315 Управител, хотел 1315 3013 

  
Управители в транспорта, складовото стопанство, пощите и 
далекосъобщенията  1316   

1316 Управител, пощи 1316 3001 

1316 Управител, складово стопанство 1316 3002 

1316 Управител, съобщения 1316 3003 

1316 Управител, транспорт 1316 3004 

  Управители в бизнес услугите  1317   

1317 Управител, бизнес услуги 1317 6001 

  Управители в чистотата и битовото обслужване  1318   

1318 Управител, битово обслужване 1318 9001 

1318 Управител, чистота 1318 9002 

  Управители, некласифицирани другаде 1319   

1319 Предприемач 1319 9001 

  Управител (мениджър), проект 1319 9002 

1319 Управител, здравеопазване 1319 9003 

1319 Управител, културните дейности 1319 9004 

1319 Управител, образование 1319 9005 

1319 Управител, отдих 1319 9006 

1319 Управител, социални дейности 1319 9007 

1319 Управител, спортни дейности 1319 9008 

1319 Управител, туристическа агенция 1319 9009 

1319 Управител , финансово-кредитна и паричнообменна дейност 1319 9010 

1319 Управител, бюро за услуги 1319 9011 

1319 Управител, стол 1319 3012 

1319 Управител, хижа 1319 9013 

2 КЛАС  2      АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ 2   

21 ФИЗИЦИ, МАТЕМАТИЦИ И ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ 21   

211 Физици, химици и сродни на тях специалисти 211   

  Физици и астрономи 2111   

2111 Аеродинамик 2111 7001 

2111 Астроном 2111 7002 

2111 Астрофизик 2111 7003 

2111 Радиоастроном 2111 7004 

2111 Физик 2111 7005 

2111 Физик, акустик 2111 7006 

2111 Физик, атомна физика 2111 7007 

2111 Физик, балистик 2111 7008 

2111 Физик, електричество и магнетизъм 2111 7009 

2111 Физик, електроник 2111 7010 

2111 Физик, механика 2111 7011 

2111 Физик, молекулярна физика 2111 7012 

2111 Физик, оптика 2111 7013 

2111 Физик, теоретична физика 2111 7014 
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2144 Инженер, телекомуникация (радарни системи ) 2144 7012 

2144 Инженер, телекомуникация (радио ) 2144 7013 

2144 Инженер, телекомуникация (сигнални системи ) 2144 7014 

2144 Инженер, телекомуникация (телевизия ) 2144 7015 

2144 Инженер, телекомуникация (телеграф ) 2144 7016 

2144 Инженер, телекомуникация (телефон ) 2144 7017 

  Машинни инженери 2145   

2145 Архитект на плавателни съдове 2145 7001 

2145 Дизайнер на автомобили 2145 7002 

2145 Дизайнер на самолети 2145 7003 

2145 Инженер, криогеник 2145 7004 

2145 Инженер, механик 2145 7005 

2145 Инженер, автоматизация на производството 2145 7006 

2145 Инженер, газови турбини 2145 7007 

2145 Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови) 2145 7008 

2145 Инженер, дизелови двигатели 2145 7009 

2145 Инженер, контролно - измервателни прибори и апаратура 2145 7010 

2145 Инженер, самолетостроене 2145 7011 

2145 Инженер, водни турбини 2145 7012 

2145 Инженер, индустриални машини и системи 2145 7013 

2145 Инженер, инструментална екипировка 2145 7014 

2145 Инженер, климатични инсталации 2145 7015 

2145 Инженер, корабни двигатели 2145 7016 

2145 Инженер, корабни машини и механизми 2145 7017 

2145 Инженер, корабостроене и кораборемонт 2145 7018 

2145 Инженер, локомотивни двигатели 2145 7019 

2145 Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия 2145 7020 

2145 Инженер, минни машини 2145 7021 

2145 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи 2145 7022 

2145 Инженер, парни и водогрейни котли 2145 7023 

2145 Инженер, парни турбини 2145 7024 

2145 Инженер, руднична вентилация и аеродинамика 2145 7025 

2145 Инженер, самолетни двигатели 2145 7026 

2145 Инженер, селскостопанско машиностроене 2145 7027 

2145 Инженер, смазочни системи 2145 7028 

2145 Инженер, сондажни машини 2145 7029 

2145 Инженер, хидравлични и пневматични машини 2145 7030 

2145 Инженер, ядрена енергетика 2145 7031 

2145 Инженер, топлоенергетика 2145 7032 

2145 Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа 2145 7033 

  Инженер - химици 2146   

2147 Инженер, химик 2146 7001 

2147 Инженер, химик (нефт и природен газ) 2146 7002 

2147 Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ 2146 7003 

2147 Инженер, обработка на светлочувствителни материали 2146 7004 

2147 Инженер, очистване на вода 2146 7005 

2147 Инженер, технология на боите и лаковете 2146 7006 

2147 Инженер, технология на горивата 2146 7007 

2147 Инженер, технология на изкуствените влакна 2146 7008 

2147 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия 2146 7009 

2147 Инженер, технология на органичния синтез и полимерите 2146 7010 

2147 Инженер, технология на пластмасите 2146 7011 

2147 Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство 2146 7012 

2147 Инженер, химически процеси 2146 7013 

2147 Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост 2146 7014 

  Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях специалисти 2147   

2146 Аналитик, металургични процеси 2147 7001 

2146 Инженер, маркшайдер 2147 7002 

2146 Инженер, металург 2147 7003 

2146 Инженер, металург (добив на цветни и редки метали) 2147 7004 

2146 Инженер, металург (добив на черни метали) 2147 7005 

2146 Инженер, металург (радиоактивни материали) 2147 7006 

2146 Инженер, металург (технология на леенето) 2147 7007 

2146 Инженер, минен 2147 7008 
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2221 Лекар, педиатър – ендокринолог 2221 7036 

2221 Лекар, педиатър – алерголог 2221 7037 

2221 Лекар, педиатър – кардиолог 2221 7038 

2221 Лекар, педиатър – невролог 2221 7039 

2221 Лекар, педиатър – нефролог 2221 7040 

2221 Лекар, педиатър – онколог 2221 7041 

2221 Лекар, педиатър – пневмология и фтизиатрия 2221 7042 

2221 Лекар, педиатър – психиатър 2221 7043 

2221 Лекар, педиатър – ревматолог 2221 7044 

2221 Лекар, педиатър – хематолог 2221 7045 

2221 Лекар, педиатър – гастроентеролог 2221 7046 

2221 Лекар, професионални заболявания 2221 7047 

2221 Лекар, психиатър 2221 7048 

2221 Лекар, пулмология и фтизиатрия 2221 7049 

2221 Лекар, радиолог 2221 7050 

2221 Лекар, ревматолог 2221 7051 

2221 Лекар, рентгенолог 2221 7052 

2221 Лекар, специалист по икономика на здравеопазването 2221 7053 

2221 Лекар, специалист по медицина на бедствия и катастрофи 2221 7054 

2221 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт 2221 7055 

2221 Лекар, спортна медицина 2221 7056 

2221 Лекар, съдебен психиатър 2221 7057 

2221 Лекар, съдебна медицина 2221 7058 

2221 Лекар, терапевт 2221 7059 

2221 Лекар, токсиколог 2221 7060 

2221 Лекар, фармаколог 2221 7061 

2221 Лекар, физиотерапия и рехабилитация 2221 7062 

2221 Лекар, хематолог 2221 7063 

2221 Лекар, хистолог 2221 7064 

2221 Лекар, цитолог 2221 7065 

2221 
Лекар, член на Национална експертна лекарска комисия/Трудово-
експертна лекарска комисия 2221 7066 

2221 Хирург 2221 7067 

2221 Хирург, гръден 2221 7068 

2221 Хирург, детска хирургия 2221 7069 

2221 Хирург, естетична (козметична) хирургия 2221 7070 

2221 Хирург, кардиохирург 2221 7071 

2221 Хирург, лицева-челюстна хирургия 2221 7072 

2221 Хирург, неврохирург 2221 7073 

2221 Хирург, ортопед и травматолог 2221 7074 

2221 Хирург, пластично-възстановителен хирург 2221 7075 

2221 Хирург, съдов 2221 7076 

2221 Хирург, уролог 2221 7077 

  Стоматолози 2222   

2222 Стоматолог 2222 7001 

2222 Стоматолог, детски 2222 7002 

2222 Стоматолог, ортодонт 2222 7003 

2222 Стоматолог, протетик 2222 7004 

2222 Стоматолог, поливалентен 2222 7005 

2222 Стоматолог, пародонтолог 2222 7006 

2222 Стоматолог, хирург 2222 7007 

  Ветеринари 2223   

2223 Ветеринар 2223 7001 

2223 Ветеринар, акушер-гинеколог 2223 7002 

2223 Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор 2223 7003 

2223 Ветеринар, епидемиолог 2223 7004 

2223 Ветеринар, интернист 2223 7005 

2223 Ветеринар, паразитолог  2223 7006 

2223 Ветеринар, патолог 2223 7007 

2223 Ветеринар, фармаколог и токсиколог 2223 7008 

2223 Ветеринар, физиолог 2223 7009 

2223 Ветеринар, хирург 2223 7010 

2223 Епизоотолог 2223 7011 

2223 Ветеринарен лекар, лабораторен 2223 7012 
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2441 Икономист, външна търговия 2441 7002 

2441 Икономист, данъчно облагане 2441 7003 

2441 Икономист, доходи и жизнен стандарт 2441 7004 

2441 Икономист, иконометрия 2441 7005 

2441 Икономист, индустриални отношения 2441 7006 

2441 Икономист, индустрия 2441 7007 

2441 Икономист, организация и управление 2441 7008 

2441 Икономист, организация на производството 2441 7009 

2441 Икономист, организация на труда 2441 7010 

2441 Икономист, селско стопанство 2441 7011 

2441 Икономист, социални грижи и подпомагане 2441 7012 

2441 Икономист, социално застраховане 2441 7013 

2441 Икономист, социално осигуряване 2441 7014 

2441 Икономист, транспорт 2441 7015 

2441 Икономист, труд 2441 7016 

2441 Икономист, туризъм 2441 7017 

2441 Икономист, търговия 2441 7018 

2441 Икономист, управление на персонала 2441 7019 

2441 Икономист, финанси 2441 7020 

2441 Икономист, цени 2441 7021 

2441 Икономист, плановик 2441 7022 

2441 Икономист, себестойчик 2441 7023 

  Социолози, антрополози и сродни на тях 2442   

2444 Антрополог 2442 7001 

2444 Археолог 2442 7002 

2442 Географ 2442 7003 

2442 Географ, икономическа география 2442 7004 

2442 Географ, политическа география 2442 7005 

2442 Географ, физическа география 2442 7006 

2442 Етнолог 2442 7007 

2445 Криминолог 2442 7008 

2444 Пенолог 2442 7009 

2444 Социолог 2442 7010 

2444 Социолог, криминолог 2442 7011 

2444 Социолог, пенолог 2442 7012 

2444 Социолог, производствен 2442 7013 

2444 Социолог, социална патология 2442 7014 

  Философи, историци и политолози 2443   

2442 Генеалог 2443 7001 

2442 Историк 2443 7002 

2442 Политолог 2443 7003 

2442 Философ 2443 7004 

  Филолози, преводачи и сродни на тях 2444   

2446 Графолог 2444 7001 

2446 Етимолог 2444 7002 

2446 Лексикограф 2444 7003 

2446 Лингвист 2444 7004 

2446 Морфолог 2444 7005 

2447 Преводач 2444 7006 

2447 Преводач-редактор 2444 7007 

2446 Семасиолог 2444 7008 

2446 Филолог 2444 7009 

2446 Филолог, графолог 2444 7010 

2446 Филолог, етимолог 2444 7011 

2446 Филолог, лексикограф 2444 7012 

2446 Филолог, морфолог 2444 7013 

2446 Филолог, семантик 2444 7014 

2446 Филолог, фонолог 2444 7015 

2446 Фонолог 2444 7016 

  Психолози 2445   

2443 Психолог 2445 7001 

2443 Психолог, експериментален 2445 7002 

2443 Психолог, клиничен 2445 7003 

  Специалисти по социални дейности 2446   
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ЗДА Младши експерт  2471 7015 

ЗДА Младши инспектор 2471 7016 

ЗДА Младши публичен изпълнител 2471 6017 

ЗДА 

Младши счетоводител, министерство/администрация, Столична 
община, община и район 2471 6018 

ЗДА 

Младши юрисконсулт, министерство/администрация, Столична община, 
община и район 2471 6019 

ЗДА Правителствен агент, Министерство на провосъдието 2471 7020 

ЗДА Правителствен преводач 2471 6021 

ЗДА Редактор стилист, нормативни актове в администрация  2471 6022 

ЗДА Служител, сигурност на информацията 2471 7023 

ЗДА Социален работник 2471 7024 

ЗДА Старши вътрешен одитор 2471 6025 

ЗДА Старши експерт 2471 6026 

ЗДА Старши инспектор 2471 6027 

ЗДА Старши публичен изпълнител 2471 7028 

ЗДА 

Старши счетоводител,  Народно събрание/Президент/Министерски 
съвет/министерство/администрация/Столична обшина/община/район 2471 6029 

ЗДА 

Старши юрисконсулт,  Народно събрание/Президент/Министерски 
съвет/министерство/администрация/Столична обшина/община/район 2471 6030 

ЗДА 

Съветник, администрация на Народно събрание/Президент и 
Министерски съвет 2471 7031 

ЗДА 

Финансов контрольор, Народно събрание/Президент/Министерски 
съвет/министерство/администрация/Столична община/община 2471 7032 

ЗДА Съветник,  министър 2471 6033 

ЗДА Експерт, кабинета на министър 2471 6034 

ЗДА Началник сектор, областно звено 2471 6035 

ЗДА Началник група, областно звено 2471 7036 

ЗДА Старши инспектор, областно звено 2471 6037 

ЗДА Инспектор, областно звено 2471 6038 

2472 Специалисти - изследователи  2472   

  Научен секретар 2472 7001 

2312 Научен сътрудник, втора степен 2472 7002 

2312 Научен сътрудник, първа степен 2472 7003 

2312 Научен сътрудник, трета степен 2472 7004 

2312 Старши научен сътрудник, втора степен 2472 7005 

2312 Старши научен сътрудник, първа степен 2472 7006 

3 КЛАС 3     ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ 3   

31 ТЕХНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ СПЕЦИАЛИСТИ  31   

311 Техници 311   

  Техници в областта на химическите и физическите науки 3111   

3111 Техник, астрономия 3111 3001 

3111 Техник, геология 3111 3002 

3111 Техник, проучване на полезни изкопаеми 3111 3003 

3111 Техник, геофизика 3111 3004 

3111 Техник, метеорология 3111 3005 

3111 Техник, океанология 3111 3006 

3111 Техник, физика 3111 3007 

3111 Техник, хидрогеология 3111 3008 

3111 Техник, химия 3111 3009 

  Строителни техници 3112   

3112 Техник, водно строителство 3112 3001 

3112 Техник, водоснабдяване и канализация  3112 3002 

3112 Техник, геодезия, фотограметрия и картография 3112 3003 

3112 Техник, гражданско строителство (конструктор) 3112 3004 

3112 Техник, гражданско строителство (хидравлик) 3112 3005 

3113 Техник, земемерство, земеустройство 3112 3006 

3112 Техник, инвеститорски контрол 3112 3007 

3112 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път 3112 3008 

3112 Техник, строителство и архитектура 3112 3009 

3112 Техник, строителство на метрополитен 3112 3010 

3112 Техник, транспортно строителство 3112 3011 

  Електротехници 3113   

3114 Техник, асансьорна техника 3113 3001 
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3119 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки 3119 3016 

3119 Техник, технолог на захар и захарни изделия 3119 3017 

3119 Техник, технолог на месо и месни продукти 3119 3018 

3119 Техник, технолог на мляко и млечни изделия 3119 3019 

3119 Техник, технолог на растителни масла и сапуни 3119 3020 

3119 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия 3119 3021 

3119 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи 3119 3022 

3119 Технолог, облекло  3119 3023 

3119 Технолог, кожено-галантерийно производство 3119 3024 

3119 Технолог, манипулация тютюна 3119 3025 

3119 Технолог, моделиране и конструиране на облекло 3119 3026 

3119 Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия 3119 3027 

3119 
Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и 
кожухарско облекло 3119 3028 

3119 Технолог, обувно производство 3119 3029 

3119 Технолог, производство тютюневите изделия 3119 3030 

3119 Технолог, професионално обучение 3119 3031 

3119 Технолог, тютюневи хармани 3119 3032 

3119 Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия 3119 3033 

3119 Техник, качествени измервания 3119 3034 

3119 Техник, маркшайдер 3119 3035 

312 Компютърни и сродни на тях техници 312   

  Компютърни асистенти и техници 3121   

3121 Техник, електронна техника 3121 3001 

3121 Техник, електронноизчислителна техника 3121 3002 

3121 Техник, компютърен 3121 3003 

3121 Техник, компютърни системи 3121 3004 

3121 Техник, микропроцесорна техника 3121 3005 

  Оператори на компютърни съоръжения 3122   

3122 Оператор, компютърен (периферни съоръжения) 3122 3001 

  Настройчици на промишлени роботи 3123   

3123 Настройчик, робот 3123 3001 

3123 Техник, робот 3123 3002 

313 Оператори на оптическа и електронна апаратура 313   

  Оператори на фотографски, кино-, видео- и звукови апаратури 3131   

3131 Звукооператор, смесител на звукове 3131 3001 

3131 Звукотехник 3131 3002 

3131 Киномеханик 3131 3003 

3131 Оператор, анимационен филм 3131 3004 

3131 Оператор, пулт за художествено осветление 3131 3005 

3131 Оператор, аудиосъоръжения 3131 3006 

3131 Оператор, дублиращи съоръжения 3131 3007 

3131 Оператор, електронна техника 3131 3008 

3131 Оператор, записващи устройства 3131 3009 

3131 Оператор, камера 3131 3010 

3131 Оператор, камера (кинематография) 3131 3011 

3131 Оператор, камера (телевизия) 3131 3012 

3131 Оператор, микрофон 3131 3013 

3131 Оператор, студийно устройство  3131 3014 

3131 Първи асистент на оператора 3131 3015 

3131 Режисьор пулт, аудиовизия 3131 3016 

3131 Техник, операторска техника 3131 3017 

3131 Техник, снимачна техника 3131 3018 

3131 Техник, звукови ефекти 3131 3019 

3131 Техник, звук-студио  3131 3020 

3131 Техник, звук-тест 3131 3021 

3131 Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория 3131 3022 

3131 Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория 3131 3023 

3131 Тоноператор 3131 3024 

3131 Тонтехник 3131 3025 

3133 Фотограф 3131 3026 

3133 Фоторепортер 3131 3027 

  Оператори на радио- и телекомуникационни съоръжения 3132   

3132 Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист 3132 3001 
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3259 Главен инспектор, стоматолог контрольор 3229 6003 

3259 Логопед 3229 6004 

3259 Терапевт, ориентиране на слепи 3229 6005 

3259 Терапевт, професионално съветване 3229 6006 

3259 Хомеопат  3229 7007 

323 Медицински сестри и акушерки 323   

  Медицински сестри и приравнени на тях 3231   

3231 Главна медицинска сестра 3231 6001 

3231 Медицинска сестра 3231 5002 

3231 Медицинска сестра, домашни грижи 3231 5003 

3231 Медицинска сестра, клинична 3231 5004 

3231 Медицински лаборант 3231 5005 

  Медицински секретар 3231 5006 

3231 Рентгенов лаборант 3231 5007 

3231 Старша медицинска сестра 3231 6008 

  Акушерки и приравнени на тях 3232   

3232 Акушерка 3232 5001 

3232 Главна акушерка 3232 6002 

3232 Старша акушерка 3232 6003 

3259 
Практикуващи народни лечители и лечители с алтернативни методи на 
лечение 324   

  Практикуващи народни лечители 3241   

3259 Лечител 3241 3001 

3259 Лечител чрез билки 3241 3002 

3259 Природолечител 3241 3003 

  Лечители с алтернативни методи на лечение 3242   

3259 Биоенерго терапевт 3242 6001 

3259 Лечител, неконвенционални  методи на лечение 3242 6002 

33 
УЧИТЕЛСКИ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, 
ПРИРАВНЕНИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ 33   

331 Учители в средни училища 331   

  
Учители в средни общообразователни училища (гимназиален етап), 
профилирани гимназии и гимназии 3311   

3311 Учител, общообразователен учебен предмет 3311 5001 

3311 Учител, ресурсен 3311 5002 

  

Учители в професионални училища, професионални гимназии и 
професионални колежи и преподаватели в центрове за 
професионално обучение 3312   

3312 Учител, общообразователен учебен предмет 3312 5001 

3312 Учител, практическо обучение 3312 5002 

3312 Учител, ресурсен 3312 5003 

3312 Учител, теоретично обучение 3312 5004 

332 Учители в детски градини, в начални и основни училища 332   

  Учители в детски градини 3321   

3321 Учител, детска група 3321 5001 

3321 Учител, музика 3321 5002 

3321 Учител, ресурсен 3321 5003 

  
Учители в начални училища или в начален етап на основни училища и 
СОУ 3322   

3322 Учител, І-ІV клас 3322 5001 

3322 Учител, ресурсен 3322 5002 

3322 Учител, чужд език І-ІV клас 3322 5003 

  
Учители в основни училища, прогимназии или СОУ (прогимназиален 
етап) 3323   

  Учител, общообразователен учебен предмет 3323 5001 

  Учител, ресурсен 3323 5002 

333 Учители в специални детски градини и училища 333   

  Учители в специални детски градини и училища 3330   

3331 Учител, логопед 3330 5001 

3331 Учител, олифреногопедагог  3330 5002 

3331 Учител, сурдопедагог на деца с увреден слух 3330 5003 

3331 Учител, тифлопедагог на деца със зрителни затруднения 3330 5004 

  Други приравнени на преподаватели 334   

  Други приравнени на преподаватели 3340   
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3471 Дизайнер 3471 3006 

3471 Дизайнер-график 3471 3007 

3471 Илюстратор, книги 3471 3008 

3471 Илюстратор, обяви 3471 3009 

  Радио-, телевизионни и други говорители 3472   

3474 Говорител, новини 3472 3001 

3474 Говорител, радио 3472 3002 

3474 Говорител, телевизия 3472 3003 

3474 Дисководещ 3472 3004 

3474 Конферансие 3472 3005 

3474 Уредник, програма 3472 4006 

  Музиканти, певци и танцьори 3473   

2455 Музикант 3473 3001 

2455 Певец 3473 3002 

2455 Ръководител, музикална група 3473 3003 

3476 Танцьор 3473 3004 

  Клоуни, илюзионисти, акробати и други, приравнени на специалисти 3474   

3476 Акробат 3474 0001 

3476 Артист, въжеиграч 3474 0002 

3476 Артист, силови изпълнения 3474 0003 

3476 Артист, стриптийз 3474 0004 

3476 Артист, трапец 3474 0005 

3476 Артист, ученик в цирка 3474 0006 

3476 Артист, цирков 3474 0007 

3476 Дресьор, диви животни 3474 0008 

3476 Еквилибрист 3474 0009 

3476 Жонгльор 3474 0010 

3476 Изпълнител с марионетки 3474 0011 

3476 Илюзионист 3474 0012 

3476 Имитатор 3474 0013 

3476 Клоун 3474 0014 

3476 Комик, цирк 3474 0015 

3476 Маг 3474 0016 

3476 Хипнотизатор 3474 0017 

  Състезатели, спортен персонал и други, приравнени на специалисти 3475   

3477 Арбитър, спортен 3475 3001 

3477 Жокей 3475 3002 

3477 Инструктор, спортен 3475 4003 

3477 Помощник-треньор 3475 4004 

3477 Професионален спортист 3475 3005 

3477 Старши треньор 3475 6006 

3477 Старши треньор, национален отбор 3475 7007 

3477 Треньор 3475 4008 

  Приравнени на специалисти в аудиовизията 3476   

3475 Втори асистент, директор на продукция 3476 3001 

3475 Втори асистент, оператор 3476 3002 

3475 Втори асистент, режисьор 3476 3003 

3475 Втори асистент, режисьор по монтажа 3476 3004 

3475 Монтажист, негативи 3476 3005 

3475 Определител, копирни светлини 3476 3006 

3475 Осветител 3476 3007 

3475 Първи асистент, директор на продукция 3476 3008 

3475 Първи асистент, звукорежисьор 3476 3009 

3475 Първи асистент, режисьор по монтажа 3476 3010 

3475 Първи асистент, художник на костюми 3476 3011 

3475 Сенситометрист 3476 3012 

3475 Скриптер 3476 3013 

3475 Специалист, звукови ефекти 3476 3014 

3475 Художник, изпълнител на кукли 3476 3015 

3475 Художник, изпълнител на макети 3476 3016 

3475 Художник, контур 3476 3017 

3475 Художник, надписи 3476 3018 
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4212 Сараф 4212 1003 

4212 Служител, гише в пощенска станция 4212 1004 

  Събирачи на облози и крупиета 4213   

4215 Контрольор, казино 4213 3001 

4215 Крупие 4213 3002 

4215 Събирач, жетони 4213 1003 

4215 Събирач, облози 4213 1004 

4215 Събирач, облози/гише за залагания 4213 1005 

4215 Управител, бинго зала 4213 3006 

4215 Управител, зала игрални автомати 4213 3007 

4215 Управител, маса в бинго зала 4213 3008 

  Комисионери и лихвари 4214   

4214 Комисионер, заложна къща 4214 2001 

4214 Лихвар 4214 2002 

  Инкасатори на дългове и сродни на тях 4215   

4216 Изпълнител на бюджета 4215 2001 

4217 Инкасатор, дългови задължения 4215 2002 

4217 Инкасатор, наеми 4215 2003 

4217 Инкасатор, плащания 4215 2004 

4219 Събирач,дарения 4215 2005 

422 Персонал, информиращ клиенти 422   

  Персонал в пътнически агенции и сродни на тях 4221   

4221 Служител, издаване на пътнически билети 4221 2001 

4221 Служител, информация за пътувания 4221 2002 

4221 Служител, пътническа агенция/бюро 4221 2003 

4221 Служител, резервации 4221 2004 

  Персонал, приемащ и даващ информация 4222   

4222 Администратор, хотел 4222 3001 

4222 Информатор, институт по изкуствата и културата 4222 2002 

4222 Информатор, приемна 4222 2003 

4222 Информатор, приемна на зъболекар 4222 2004 

4222 Информатор, приемна на лекар 4222 2005 

4222 Служител, рецепцията в хотел 4222 2006 

  Оператори на разпределителни телефонни табла 4223   

4223 Оператор, разпределително телефонно табло 4223 2001 

4223 Телефонист 4223 2002 

5 

КЛАС 5   ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, 
ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА 

5   

51 
ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ И ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И 
СИГУРНОСТ 51   

511 Обслужващ персонал в транспорта 511   

  Обслужващи пътуването и пътуващи стюарди 5111   

5111 Борден съпроводител 5111 3001 

5111 Главен стюард/стюардеса 5111 3002 

5111 Обслужващ, аерогара 5111 3003 

5111 Обслужващ, корабни кабини 5111 3004 

5111 Обслужващ, полета 5111 3005 

5111 Стюард/стюардеса 5111 3006 

  Транспортни кондуктори 5112   

5112 Кондуктор  5112 1001 

  Водачи/екскурзоводи/аниматори на пътуващи 5113   

5115 Аниматор 5113 3001 

5115 Водач, ловен туризъм 5113 3002 

5115 Водач, парк за забавления 5113 3003 

5115 Планински водач/гид 5113 3004 

512 Персонал за домакинска работа и извършващ ресторантски услуги 512   

  Икономи и сродни на тях  5121   

5121 Домакин 5121 1001 

5121 Домакин (пазач), къмпинг 5121 1002 

5121 Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др. 5121 1003 

5121 Домашна помощница 5121 1004 

5121 Иконом 5121 1005 

5121 Пиколо 5121 1006 

5121 Прислужник, хотел 5121 1007 



 

 

120 

6111 Фермер, отглеждащ лен 6111 2017 

6111 Фермер, отглеждащ люцерна 6111 2018 

6111 Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове) 6111 2019 

6111 Фермер, отглеждащ тютюн 6111 2020 

6111 Фермер, отглеждащ фъстъци 6111 2021 

  Работници, отглеждащи трайни насаждения 6112   

6113 Лозар 6112 2001 

6113 Работник, овощна градина 6112 1002 

6113 Работник, добив на балсамова смола 6112 2003 

6113 Работник, облагородяване на овощни дървета 6112 2004 

6113 Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения 6112 2005 

6113 Работник, отглеждащ плодове 6112 1006 

6113 Работник, отглеждащ трайни насаждения 6112 1007 

6113 Работник, отглеждащ хмел 6112 1008 

6113 Фермер, отглеждащ лозя 6112 2009 

6113 Фермер, отглеждащ овощни дървета 6112 2010 

6113 Фермер, отглеждащ плодове 6112 2011 

6113 Фермер, отглеждащ хмел 6112 2012 

  Градинари, овощари, работници в разсадник и сродни на тях 6113   

6113 Билкоберач 6113 1001 

6113 Билкопроизводител 6113 1002 

6113 Градинар 6113 1003 

6113 Градинар, сезонен 6113 1004 

6114 Гъбар 6113 1005 

6113 Заготвител, билки 6113 1006 

6113 Овощар 6113 1007 

6115 Работник, гъбарник 6113 1008 

6115 Работник, парник 6113 1009 

6115 Работник, разсадник 6113 1010 

6115 Работник, разсадопроизводство (зеленчуци) 6113 1011 

6113 Работник, облагородяване на горски култури 6113 1012 

6113 Работник, отглеждане на култивирани билки 6113 1013 

6114 Работник, производство на мицел 6113 1014 

6113 Работник, растителна защита 6113 1015 

6113 Работник, отглеждащ рози 6113 1016 

6113 Работник, отглеждащ тръстика 6113 1017 

6113 Работник, отглеждащ цветя 6113 1018 

6113 Семеберач-семесъбирач 6113 1019 

6115 Семепроизводител 6113 1020 

6113 Фиданкопроизводител 6113 1021 

6113 Цветопроизводител 6113 1022 

  Работници, отглеждащи смесени култури 6114   

6113 Работник в стопанство, смесени култури 6114 1001 

6113 Фермер, смесени култури 6114 1002 

612 Животновъди и сродни на тях 612   

  Животновъди и производители на млечни продукти 6121   

6121 Животновъд 6121 1001 

6121 Млекар, експедитор 6121 1002 

6121 Млекоприемчик 6121 1003 

6121 Работник, отглеждащ селскостопански животни  6121 1004 

6121 Работник, производител на млечни продукти 6121 1005 

6121 Работник, развъждащ едър рогат добитък 6121 1006 

6121 Работник, развъждащ кучета/котки 6121 1007 

6121 Работник, стригач 6121 1008 

6121 Фермер, дивечовъд 6121 2009 

6121 Фермер, животновъд 6121 2010 

6121 Фермер, коневъд 6121 2011 

6121 Фермер, производител на кожа 6121 3012 

6121 Фермер, производител на млечни продукти 6121 3013 

6121 Фермер, производител на мляко 6121 3014 

6121 Фермер, развъждащ племенни животни 6121 3015 

  Птицепроизводители 6122   

6123 Овоскопист 6122 1001 

6123 Оператор, инкубатор 6122 1002 
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7121 Каменоделец 7122 2009 

7121 Каменоделец, зидар на облицовки 7122 2010 

7121 Каменоделец, зидар на сгради 7122 2011 

7121 Работник, полагане на паваж 7122 2012 

7121 Редач, огнеупорни тухли 7122 2013 

7121 Строител, комини 7122 2014 

  Бетонджии и сродни на тях 7123   

7124 Арматурист 7123 2001 

7124 Асфалтаджия 7123 2002 

7125 Бетонджия 7123 2003 

7124 Кофражист, бетонни отливки 7123 2004 

7125 Работник, бетонобъркачка 7123 2005 

7125 Формовчик, бетонни изделия 7123 2006 

  Дърводелци и дограмаджии 7124   

7123 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий 7124 2001 

7123 Дърводелец  7124 2002 

7123 Дърводелец, мина 7124 2003 

7123 Дърводелец, дървени конструкции 7124 2004 

7123 Дърводелец, мостови конструкции 7124 2005 

7123 Дърводелец, поддръжка 7124 2006 

7123 Дърводелец, корабен 7124 2007 

7123 Дърводелец, лодкостроител 7124 2008 

7123 Дърводелец, строителен 7124 2009 

7123 Корабен кофражист 7124 2010 

7123 Кофражист 7124 2011 

7123 Строител, дървени шлепове 7124 2012 

  Строители и сродни на тях, некласифицирани другаде 7129   

7129 Монтажник, скеле 7129 2001 

7129 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия 7129 2002 

7129 Монтажник, строителни подпори 7129 2003 

7129 Работник, поддръжка на сгради 7129 2004 

7129 Работник, полагане на дренаж 7129 2005 

7129 Работник, полагане на пътни настилки 7129 2006 

7129 Работник, разрушаване на сгради 7129 2007 

7129 Работник, ремонт на комини 7129 2008 

7129 Работник, специално фундиране 7129 2009 

7129 Работник, строителни подпори 7129 2010 

7129 Работник, строителство и ремонт на кули 7129 2011 

7129 Строител, жилища 7129 2012 

7129 Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти 7129 2013 

7129 Строител, релсови пътища 7129 2014 

7129 Строител, сгради от сглобяеми елементи 7129 2015 

7129 Строител, стоманобетонни промишлени комини 7129 2016 

713 
Работници по довършителни работи в строителството на сгради и 
сродни на тях 713   

  Работници по изграждане, поддръжка и ремонт на покриви 7131   

7131 Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития 7131 2001 

7131 Тенекеджия, довършителни работи в строителството 7131 2002 

  Работници по поставяне на подови настилки и облицовки 7132   

7132 Мозайкаджия 7132 2001 

7132 Работник, облицовки и настилки 7132 2002 

7132 Паркетчия 7132 2003 

  Гипсаджии 7133   

7139 Гипсаджия 7133 2001 

7139 Гипсаджия, орнаменти 7133 2002 

7139 Гипсаджия, мазач 7133 2003 

7139 Шпакловчик 7133 2004 

  Работници по изолации 7134   

7133 Корабен изолировач 7134 2001 

7133 Работник, акустична изолация 7134 2002 

7133 Работник, изолация 7134 2003 

7133 Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации 7134 2004 

7133 Работник, ремонт на топлинна изолация 7134 2005 

7133 Работник, строителна изолация 7134 2006 
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7216 Каландрист 7215 2005 

7216 Калибровчик, телове и проводници 7215 2006 

7216 Монтажник, железопътни кабели 7215 2007 

7216 Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта 7215 2008 

7216 Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации 7215 2009 

7216 Монтажник, петролни и газови кладенци 7215 2010 

7216 Монтажник, подемни съоръжения 7215 2011 

7216 Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето 7215 2012 

7216 Монтажник, такелажник 7215 2013 

7216 Надзорник, газопроводни магистрали 7215 2014 

7216 Огъвач, кабели и метални въжета 7215 2015 

7216 Работник, брониране на кабели 7215 1016 

7216 Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници 7215 1017 

7216 Работник, мостови метални въжета 7215 1018 

7216 Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници 7215 1019 

7216 Работник, плетене и почистване на кабелни форми 7215 1020 

7216 Работник, производство на шнурове 7215 1021 

7216 Работник, студено гумиране на кабели 7215 1022 

7216 Работник, усукване на проводници 7215 1023 

7216 Съединител, кабели и метални въжета 7215 1024 

7216 Тръбар, корабен 7215 1025 

  Работници, работещи под вода 7216   

7218 Водолаз 7216 2001 

7218 Гмуркач, изваждане на потънали съдове 7216 2002 

7218 Кесонен работник 7216 2003 

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 722   

  Ковачи с чукове и преси 7221   

7222 Ковач 7221 1001 

7222 Ковач, инструменти 7221 2002 

7222 Ковач, подковаване на животни 7221 1003 

7222 Нагревач, метални заготовки 7221 1004 

7222 Работник, ковашка преса 7221 1005 

7222 Работник, механичен ковашки чук 7221 1006 

7222 Работник, изработоване на скоби за траверси 7221 1007 

7222 Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване 7221 1008 

  Производители на инструменти и сродни на тях 7222   

7224 Инструменталчик 7222 3001 

7224 Майстор, оръжия 7222 3002 

7224 Матричар 7222 3003 

7224 Матричар, катодни основи 7222 3004 

7224 Моделчик, метални отливки 7222 3005 

7224 Плетач, синджири 7222 1006 

7224 Производител, измервателни уреди 7222 1007 

7224 Производител, инструменти 7222 1008 

7224 Сапанджия 7222 1009 

7226 Шлосер 7222 3010 

7226 Шлосер, корабен 7222 1011 

  Настройчици на машини и сродни на тях 7223   

7221 Настройчик, винтово-нарезни машини 7223 3001 

7221 Настройчик, машинни инструменти 7223 3002 

7221 Настройчик, металообработващи машини 7223 3003 

7221 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление 7223 3004 

7221 Настройчик, металургични линии 7223 3005 

7221 Настройчик, пресови металообработващи машини 7223 3006 

7221 Настройчик, пробивни металообработващи машини 7223 3007 

7221 Настройчик, режещи металообработващи машини 7223 3008 

7221 Настройчик, фрезмашини 7223 3009 

7221 Настройчик, хонингмашини 7223 3010 

7221 Настройчик, шлайфмашини 7223 3011 

7221 Настройчик-оператор, хобелмашини 7223 3012 

  Шлифовчици, полировачи на метали и точилари на инструменти 7224   

7222 Байцвач, метал 7224 1001 

  Балансьор-коректор, абразиви 7224 1002 

7222 Дооформител, метал 7224 1003 
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7311 Производител, часовници 7311 2017 

7311 Работник, поправка на камери 7311 2018 

7311 Работник, ремонт на научни уреди 7311 2019 

7311 Работник, ремонт на оптични уреди 7311 2020 

7311 Работник, ремонт на ортопедични приспособления 7311 2021 

7311 Работник, ремонт на стоматологични инструменти 7311 2022 

7311 Работник, ремонт на точни уреди 7311 2023 

7311 Работник, ремонт на фотографска апаратура 7311 2024 

7311 Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления 7311 2025 

7311 Работник, ремонт на часовници 7311 2026 

  Производители и акордьори на музикални инструменти 7312   

7313 Акордьор 7312 2001 

7313 Лютиер 7312 2002 

7313 Моделиер-конструктор, музикални инструменти 7312 2003 

7313 Монтьор, орган 7312 2004 

7313 Производител, акордеони 7312 2005 

7313 Производител, барабани и други ударни музикални инструменти 7312 2006 

7313 Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени) 7312 2007 

7313 Производител, дървени духови музикални инструменти 7312 2008 

7313 Производител, звукови части за  пиано 7312 2009 

7313 Производител, клавиши за пиано 7312 2010 

7313 Производител, ксилофони 7312 2011 

7313 Производител, медни духови музикални инструменти 7312 2012 

7313 Производител, народни музикални инструменти 7312 2013 

7313 Производител, орган 7312 2014 

7313 Производител, пиана 7312 2015 

7313 Производител, струнни музикални инструменти 7312 2016 

7313 Работник, поправка на музикални инструменти 7312 2017 

7313 Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти 7312 2018 

7313 Тонрегулатор, музикални инструменти 7312 2019 

  Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни 7313   

7312 Бижутер 7313 2001 

7312 Валцовчик, скъпоценни метали 7313 2002 

7312 Гравьор, бижутерия 7313 2003 

7312 Емайлировач, бижутерия 7313 2004 

7312 Златар 7313 2005 

7312 Ковач, златна бижутерия 7313 2006 

7312 Леяр, бижутерия 7313 2007 

7312 Майстор, сребърни изделия 7313 2008 

7312 Монтьор, бижутерия 7313 2009 

7312 Производител, бижутерия 7313 2010 

7312 Производител, пластини от скъпоценни метали 7313 2011 

7312 Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни 7313 2012 

7312 Работник, монтиране на камъни и инкрустиране 7313 2013 

7312 Работник, производство на платинени изделия  7313 2014 

7312 
Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и 
технически цели 7313 2015 

7312 Работник, производство на филигранна бижутерия 7313 2016 

7312 Работник, художествена изработка на кована мед и сребро 7313 2017 

7312 Рафиньор, благородни метали 7313 2018 

7312 Резач – полировач 7313 2019 

7312 Резач, промишлени диаманти 7313 2020 

7312 Резач, скъпоценни метали 7313 2021 

7312 Стругар, скъпоценни метали 7313 2022 

7312 Шлифовчик, бижутерия 7313 2023 

7312 Шлифовчик, промишлени диаманти 7313 2024 

7312 Шлифовчик, скъпоценни камъни 7313 2025 

732 Грънчари, стъклари и сродни на тях 732   

  
Производители на грънчарски, порцеланови, керамични изделия и 
абразивни колела 7321   

7321 Армировчик, порцеланови и керамични изделия 7321 2001 

7321 Грънчар 7321 2002 

7321 Дозировчик, абразиви 7321 2003 

7321 Моделиер, керамични и порцеланови изделия 7321 2004 
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7345 Картооформител 7345 2004 

7345 Книговезец 7345 2005 

7345 Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука) 7345 2006 

7345 Подвързвач, книги - шивач 7345 2007 

7345 Работник, изработване на релефни изображения 7345 2008 

7345 Работник, крайно оформление 7345 2009 

7345 Работник, набиране на коли 7345 2010 

7345 Работник, обработка върху мраморна хартия 7345 2011 

7345 Работник, позлатяване на полетата 7345 2012 

  
Печатари, работещи с копринен екран, дървени, гумени и други форми 
и текстил 7346   

7346 Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран 7346 2001 

7346 Печатар, блок машина (блок - принтер) 7346 2002 

7346 Печатар, марки 7346 2003 

7346 Печатар, текстил (щампьор) 7346 2004 

7346 Работник, изготвяне на шаблони 7346 2005 

7346 Работник, щамповане на релефни изображения 7346 2006 

7346 Работник-печатар, копринен екран 7346 2007 

7346 Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран 7346 2008 

7346 Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран 7346 2009 

7346 Хелиографист, изработване на шаблони 7346 2010 

74 ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ 74   

741 Работници по производство на храни и сродни на тях 741   

  
Работници по преработка на месо, риба и други  подобни хранителни 
продукти 7411   

7411 Категоризатор, животни 7411 2001 

7411 Колач, животни 7411 2002 

7411 Мелач, суровини и полуфабрикати 7411 2003 

7411 Опушвач 7411 2004 

7411 Работник, консерватор 7411 1005 

7411 Работник, солар  7411 1006 

7411 Работник, цех за опушване 7411 1007 

7411 Работник, кланица 7411 1008 

7411 Работник, мариноване  7411 1009 

7411 Работник, обезкостяване  7411 1010 

7411 Работник, обработка на вътрешности  7411 1011 

7411 Работник, одиране на кожи 7411 1012 

7411 Работник, очистване на вътрешности 7411 1013 

7411 Работник, почистване на месо/риба/птици 7411 1014 

7411 Работник, правене на колбаси  7411 1015 

7411 Работник, производство и съхранение на кръвен серум 7411 1016 

7411 Работник, формоване на хранителни продукти 7411 1017 

7411 Работник, разпоредител на междинни продукти 7411 1018 

7411 Разфасовач 7411 1019 

7411 Сернировач 7411 1020 

7411 Стифьор 7411 1021 

7411 Сулфитьор 7411 1022 

7411 Транжор 7411 1023 

7411 Футеровчик 7411 1024 

7411 Четинар 7411 1025 

  
Работници по производството на  хлебни, сладкарски и тестени 
изделия 7412   

7412 Глазировач 7412 2001 

7412 Гланцировач 7412 2002 

7412 Майстор, производство на хлебни изделия 7412 2003 

7412 Майстор, производство на сладкарски изделия 7412 2004 

7412 Майстор, производство на тестени изделия 7412 2005 

7412 Майстор, производство на захарни изделия 7412 2006 

7412 Майстор, производство на мая 7412 2007 

7412 Майстор-сладкар 7412 2008 

7412 Месач 7412 2009 

7412 Пекар 7412 2010 

7412 Производител, ръчно на хляб 7412 1011 

7412 Работник-валцьор, захарни изделия 7412 1012 
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7449 Работник, поправка на чадъри 7436 1009 

7442 Шивач, драперии/пердета 7436 1010 

7447 Шивач, кожа 7436 1011 

7454 Шивач, обувки 7436 1012 

7443 Шивач, шапки 7436 1013 

  Тапицери и други сродни на тях 7437   

7445 Изготвител, даражни гарнитури 7437 1001 

7445 Изготвител, тапицерска вложка 7437 1002 

7446 Производител, ватени дрехи 7437 1003 

7446 Производител, матраци/дюшеци 7437 1004 

7422 Производител, мека мебел 7437 1005 

7445 Тапицер 7437 1006 

744 
Работници по обработка на кожи и производство на обувки и сродни на 
тях 744   

  Работници по обработка на кожи (дъбене, щавене и др.) 7441   

7451 Апретурист, кожи 7441 1001 

7451 Бояджия, кожи 7441 1002 

7451 Кожар 7441 1003 

7451 Кожар, манипулант 7441 1004 

7451 Кожар, стригач  7441 1005 

7451 Кожар-полировач на кожи 7441 1006 

7451 Майстор-кожар 7441 1007 

7451 Окачествител, кожи 7441 1008 

7451 Работник, опъване на кожи 7441 1009 

7451 Работник, осоляване на кожи 7441 1010 

7451 Работник, оцветяване на кожи 7441 1011 

7451 Работник, почистващ кожи 7441 1012 

7451 Сортировач, кожи 7441 1013 

  Производители на обувки и други сродни на тях 7442   

7454 Апретурист, обувки 7442 1001 

7454 Конфекционер, обувки (ръчно) 7442 1002 

7454 Крояч, обувни изделия 7442 1003 

7454 Лакировач, обувни изделия 7442 1004 

7454 Майстор, обувки 7442 1005 

7454 Монтьор, обувки  7442 1006 

7454 Обущар 7442 1007 

7454 Подготвител, горница на обувки 7442 1008 

7454 Подготвител, подметки и ходила 7442 1009 

7454 Полировчик, обувки 7442 1010 

7454 Производител, изделия от кожа 7442 1011 

7454 Производител, обувки (ръчно) 7442 1012 

7454 Производител, сарашки изделия 7442 1013 

7454 Производител, спортни принадлежности 7442 1014 

7454 Работник, преса за подметки и ходила 7442 1015 

7454 Работник, боядисване на обувни изделия 7442 1016 

7454 Работник, изрязване на капели на обувки 7442 1017 

7454 Работник, разтягане на обувки на калъпи 7442 1018 

7454 Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки 7442 1019 

7454 Работник, огъвач на обувки (горна част) 7442 1020 

7454 Сарач 7442 1021 

7454 Сортировач, обувки 7442 1022 

7454 Тефлонизатор 7442 1023 

7454 Финишист, каучуково-обувни изделия 7442 1024 

7454 Цепач 7442 1025 

  Производствени работници и занаятчии, некласифицирани другаде 745   

  Производствени лаборанти и сродни на тях 7451   

3156 Анализатор, лаборатория 7451 2001 

3156 Влагоизмерител 7451 2002 

  Измервач, феритни и магнитни изделия 7451 2003 

  Изчислител, грешки и отчетник 7451 2004 

3156 Лаборант 7451 2005 

3156 Пробовземач 7451 2006 

3156 Рентгенометрист 7451 2007 
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815 Оператори в химическото производство 815   

  Оператори на машини за смилане и смесване  на химически материали 8151   

8151 Апаратчик, химически процеси 8151 2001 

8151 Заготвител, активна маса (химически процеси) 8151 2002 

8151 Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра 8151 2003 

8151 Лепилоприготвител 8151 2004 

8151 Машинен оператор, експандерист 8151 2005 

8151 Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш 8151 2006 

8151 Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел 8151 2007 

8151 Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси) 8151 2008 

8151 
Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях 
процеси) 8151 2009 

8151 Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси) 8151 2010 

8151 
Машинен оператор, размесване (химически и  други сродни на тях 
процеси) 8151 2011 

8151 
Машинен оператор, смесване в химически и  други сродни на тях 
процеси 8151 2012 

8151 Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване 8151 2013 

8151 
Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях 
процеси 8151 2014 

8151 Машинен оператор, сух пастел и моделин 8151 2015 

8151 
Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях 
процеси 8151 2016 

8151 Машинен оператор, таблетираща машина за акварел 8151 2017 

8151 Оператор, електродчик 8151 2018 

8151 Оператор, пастировчик на плочи 8151 2019 

8151 Оператор, приготвител на смеси 8151 2020 

8151 Оператор, компаудировчик 8151 2021 

8151 Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси) 8151 2022 

  
Оператори на съоръжения за топла обработка  на химически 
материали 8152   

8152 Лепиловар 8152 2001 

8152 Оператор, пещи (химически и други сродни  на тях процеси) 8152 2002 

8152 
Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях 
производства) 8152 2003 

8152 Оператор, пещи за производство на цимент 8152 2004 

8152 Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси) 8152 2005 

8152 Оператор, горелка (химически и други сродни  на тях процеси) 8152 2006 

8152 Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси) 8152 2007 

8152 Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне 8152 2008 

8152 Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси) 8152 2009 

8152 
Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях 
процеси) 8152 2010 

8152 
Оператор, оборудване за спичане/синтеруване (химически и други 
сродни на тях процеси) 8152 2011 

8152 Оператор, понополиурстанчик 8152 2012 

8152 Оператор, производство на цимент 8152 2013 

8152 
Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях 
процеси) 8152 2014 

8152 Оператор, реторта (химически и други сродни  на тях процеси) 8152 2015 

8152 Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси) 8152 2016 

8152 Смоловар 8152 2017 

  
Оператори на съоръжения за филтриране и отделяне на химически 
материали 8153   

8153 Оператор, пречиствателна станция 8153 2001 

8153 Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси) 8153 2002 

8153 Оператор, флотация на кварцов прах 8153 2003 

8153 Оператор, дехидратор (петролни залежи) 8153 2004 

8153 Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали) 8153 2005 

8153 
Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях 
материали) 8153 2006 

8153 Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол 8153 2007 

8153 
Оператор, оборудване за пресяване, прецеждане на химически и други 
сродни на тях материали 8153 2008 
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  Машинни оператори в производството на амуниции и експлозиви 8222   

8223 Машинен оператор, амуниции 8222 2001 

8223 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества  8222 2002 

8223 Машинен оператор, производство на кибрит 8222 2003 

8223 Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия 8222 2004 

8223 Машинен оператор, производство на фойерверки 8222 2005 

  Машинни оператори по обработка на метални  повърхности 8223   

8224 Възстановител-металист 8223 2001 

8224 Галванизатор 8223 2002 

8224 Електровакуумист 8223 2003 

8224 Електроерозист 8223 2004 

8224 Електролизьор, апаратчик на метални прахове 8223 2005 

8224 Електролитчик 8223 2006 

8224 Електрофорезчик 8223 2007 

8224 Машинен оператор, вакуумапаратчик 8223 2008 

8224 Машинен оператор, галванизиране на метал 8223 2009 

8224 Машинен оператор, излъскване на метал 8223 2010 

8224 Машинен оператор, метализатор 8223 2011 

8224 Машинен оператор, направа на покритие 8223 2012 

8224 Машинен оператор, оцветяване на метал 8223 2013 

8224 Машинен оператор, поцинковане на метал 8223 2014 

8224 Машинен оператор, рафиниране на метал 8223 2015 

8224 Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи 8223 2016 

8224 Машинен оператор, точене на листове (метал) 8223 2017 

8224 Машинен оператор, шлифоване на метал 8223 2018 

8224 Оператор, оборудване за почистване на метал 8223 2019 

8224 Оператор, регулировчик на електролизни вани 8223 2020 

8224 Работник, покриване метални повърхности  8223 2021 

8224 Химикалист, производство на стоманени профили 8223 2022 

  Машинни оператори по производство на фотографски материали 8224   

8226 Машинен оператор, вадене на копия от снимки  8224 2001 

8226 Машинен оператор, производство на фотографска хартия 8224 2002 

8226 Машинен оператор, производство на фотографски плаки 8224 2003 

8226 Машинен оператор, производство на фотографски филми 8224 2004 

8226 Машинен оператор, проявяване на фотографски материали 8224 2005 

8226 
Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова 
техника 8224 2006 

8226 Машинен оператор, фотографски изделия 8224 2007 

  
Машинни оператори в производството на химически продукти, 
некласифицирани другаде 8229   

8156 Газголдерчик 8229 2001 

  Захранвач 8229 2002 

8216 Изпитател, акумулатори 8229 2003 

7212 Леяр, детайли от олово за акумулатори 8229 2004 

8215 Машинен оператор, заварчик на кондензатори 8229 2005 

8225 Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила 8229 2006 

  Машинен оператор, производство на водороден газ 8229 2007 

8227 Машинен оператор, производство на линолеум 8229 2008 

7212 Машинен оператор, производство на изделия от олово 8229 2009 

  Машинен оператор, производство на смоли 8229 2010 

  Машинен оператор, производство на хлорен газ 8229 2011 

  Машинен оператор, производство на халогенен газ 8229 2012 

  
Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях 
материали 8229 2013 

8216 Монтьор, оловни акумулатори 8229 2014 

8214 
Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за 
електронни елементи 8229 2015 

8216 Оператор, производство на акумулатори 8229 2016 

8216 Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни 8229 2017 

  Работник, добив на оловен прах 8229 2018 

  Работник, производство на акумулатори 8229 2019 

8216 Работник, зареждане на акумулатори 8229 2020 

8216 Работник, пастировка 8229 2021 

8135 Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси 8229 2022 
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8271 Машинен оператор, рибни продукти 8271 2009 

8271 Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба 8271 2010 

8271 Машинен оператор, сушене на месо 8271 2011 

8271 Оператор, автоклав (месо и риба) 8271 2012 

  
Машинни оператори в обработката на мляко и производството на 
млечни произведения 8272   

8272 Машинен оператор, миячна машина 8272 2001 

8272 Машинен оператор, разфасовъчна машина 8272 2002 

8272 Машинен оператор, млечни произведения 8272 2003 

8272 Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни произведения 8272 2004 

8272 Машинен оператор, преработване на мляко 8272 2005 

8272 Машинен оператор, производство на мляко на прах 8272 2006 

8272 Оператор, стифир машина 8272 2007 

8272 Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко 8272 2008 

  Машинни оператори в обработката на зърнени храни и подправки 8273   

8273 Машинен оператор, пресевна машина 8273 2001 

8273 Машинен оператор, силози 8273 2002 

8273 Машинен оператор, белене/чистене на зърно 8273 2003 

8273 Машинен оператор, мелене на зърно 8273 2004 

8273 Машинен оператор, мелене на подправки 8273 2005 

8273 Машинен оператор, обработка на зърно 8273 2006 

8273 Оператор, мелница за зърно 8273 2007 

8273 Оператор, мелница за подправки 8273 2008 

  
Машинни оператори в производството на хлебни, тестени, захарни 
и шоколадови изделия 8274   

8274 Машинен оператор, преработка на пчелен мед 8274 2001 

8274 Машинен оператор, производство на тестени изделия 8274 2002 

8274 Машинен оператор, производство на захарни изделия 8274 2003 

8274 Машинен оператор, производство на хляб 8274 2004 

8274 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия 8274 2005 

8274 Машинен оператор, хлебни изделия 8274 2006 

  Машинни оператори в обработката на плодове и зеленчуци  8275   

8171 Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци 8275 2001 

8171 Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци 8275 2002 

8171 Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци 8275 2003 

8171 Машинен оператор, обработка на ядки 8275 2004 

8171 Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове 8275 2005 

8171 Машинен оператор, производство на растителни масла 8275 2006 

8171 Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци 8275 2007 

8171 Машинен оператор, сушене на хранителни продукти 8275 2008 

8171 Оператор, преса за плодове/зеленчуци 8275 2009 

8171 Оператор, автоклав 8275 2010 

8171 Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции 8275 2011 

8171 Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител 8275 2012 

8171 Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти) 8275 2013 

8171 Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини) 8275 2014 

8171 Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури 8275 2015 

  Машинни оператори в производството на захар 8276   

8276 Дестилатор 8276 2001 

8276 Машинен оператор, производство на захар 8276 2002 

8276 Машинен оператор, рафиниране на захар 8276 2003 

8276 Оператор, оборудване за рафиниране на захар 8276 2004 

8276 Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло) 8276 2005 

  Машинни оператори в обработката на кафе, чай и какао 8277   

8279 Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай 8277 2001 

8279 Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе 8277 2002 

8279 Машинен оператор, смесване на различни сортове чай 8277 2003 

8279 Оператор, оборудване за печене на кафе/какао 8277 2004 

  Машинни оператори в производството на бира, вино и други напитки 8278   

8277 Машинен оператор, варене на спиртни напитки 8278 2001 

8277 Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки 8278 2002 

8277 Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки 8278 2003 

8277 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки 8278 2004 
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8331 Шофьор, автокран 8331 2011 

  
Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други 
подобни машини 8332   

8331 Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор 8332 2001 

8335 Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери) 8332 2002 

8335 Машинист, еднокофов багер 8332 2003 

8335 Машинист, многокофов багер 8332 2004 

8334 Машинист, булдозер 8332 2005 

8336 Машинист, валяк 8332 2006 

8334 Машинист, ескаватор  8332 2007 

8336 Машинист, пътно-строителни машини 8332 2008 

8334 Оператор, драга/земекопачка/ескаватор 8332 2009 

8336 Оператор, пътно-строителни машини 8332 2010 

8336 Оператор, автогудронатор 8332 2011 

8336 Оператор, сонетка, пилотонабивачка 8332 2012 

8334 Оператор, съоръжение за пробиване на дупки 8332 2013 

8334 Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство) 8332 2014 

  Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници 8333   

8337 Водач, клетка за асансьор, кабина (мини) 8333 2001 

8337 Кранист 8333 2002 

8337 Кранист (подвижен) 8333 2003 

8337 Машинен оператор, въжена транспортна машина 8333 2004 

8337 Машинен оператор, транспортно - технологична машина (мини) 8333 2005 

8337 Машинист, автовишка 8333 2006 

8337 Минен надзирател, надземна работа, мини 8333 2007 

8337 Моторист-изпитател на корабни силови уредби 8333 2008 

8337 Оператор, бент (док) 8333 2009 

8337 Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел) 8333 2010 

8337 Оператор, въжена железница 8333 2011 

8337 Оператор, въжена линия (седалкова), лифт 8333 2012 

8337 Оператор, елеватор 8333 2013 

8337 Оператор, конвейер 8333 2014 

8337 Оператор, мост 8333 2015 

8337 Оператор, шлюз/канал или пристанище 8333 2016 

8337 Работник, шлюз/док 8333 2017 

8337 Работник, работещ за издигане на руда 8333 2018 

  
Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи 
устройства 8334   

8225 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство 8334 2001 

8225 Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт 8334 2002 

8225 Водач, електрокар 8334 2003 

8225 Водач, мотокар 8334 2004 

834 Палубни моряци и сродни на тях 834   

  Палубни моряци и сродни на тях 8340   

8341 Боцман, палубен 8340 2001 

8341 Кормчия, спасителна лодка 8340 2002 

8341 Кормчия, корабен 8340 2003 

8341 Лодкар 8340 2004 

8341 Машинен боцман 8340 2005 

8341 Моряк 8340 2006 

8341 Оператор, шлеп 8340 2007 

8341 Пазач, фар 8340 2008 

9 
КЛАС 9    ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 9   

91 
ПРОФЕСИИ В ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, НЕИЗИСКВАЩИ 
СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 91   

911 Улични продавачи и сродни на тях  911   

  Продавачи на хранителни стоки 9111   

9111 Продавач, бюфет 9111 0001 

9111 Продавач, закуски и напитки 9111 0002 

9111 Продавач, хранителни продукти 9111 0003 

  Продавачи на нехранителни стоки 9112   

9111 Амбулантен търговец 9112 0001 
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9321 Разопаковач 9322 0022 

9321 Разпределител, материали и полуфабрикати 9322 0023 

9321 Редач, пещни вагони 9322 0024 

9321 Сезонен работник, промишлено производство 9322 0025 

9322 Сортировач, бутилки 9322 0026 

9321 Сортировач-опаковач, метален амбалаж 9322 0027 

9321 Чистач, производствено оборудване 9322 0028 

9322 Шивач, бали 9322 0029 

933 
Работници, заети с пренасяне, товарене и разтоварване на стоки и 
товари 933   

  Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление 9331   

9331 Велосипедист 9331 0001 

9331 Превозвач, лодка 9331 0002 

  Водачи на превозни средства и други съоръжения с животинска тяга 9332   

9332 Водач, превозно средство с животинска тяга 9332 0001 

9332 Каруцар 9332 0002 

9332 Колар 9332 0003 

9332 Файтонджия 9332 0004 

  Товарачи, разтоварачи и сродни на тях 9333   

9333 Докер 9333 0001 

9333 Носач-товарач, стоки 9333 0002 

9333 Пласьор, безалкохолни напитки 9333 0003 

9333 Преносвач (ръчно) 9333 0004 

9333 Пристанищен работник 9333 0005 

9333 Пристанищен хамалин 9333 0006 

9333 Разтоварач, вагони 9333 0007 

9333 Товарач 9333 0008 

9333 Товарач, плавателни съдове 9333 0009 


