
 Професия Специалност   Професионална реализация  
 

1 

Продавач - 

консултант  

341020 

Продавач - 

консултант 

3410201  

66о часа  

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „Продавач-консултант" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии), включени в единични групи 5223 

Продавач-консултанти, както и други подобни, допълнени при 

актуализиране на Националната класификация на професиите и 

длъжностите. (НКПД) 

 

2 
Готвач  

811070 

Производство на 

кулинарни изделия 

и напитки 

8110701  

660 часа  

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията "Готвач" могат да заемат длъжности, които 

съответстват на професията 5123 "Готвачи" от Националната 

класификация на професиите (1996 г) 

 

3 
Сервитьор-барман  

811080 

Обслужване на 

заведения в 

обществено 

хранене 

8110801  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията "Сервитьор-барман" могат да постъпват на работа на 

длъжностите (професиите) от Националната класификация на 

професиите и длъжностите (2006 г.): 5123-2001 Барман, 5123-2002 

Главен сервитьор, 5123-2003 Обслужващ бюфет/лавка, 5123-2004 

Салонен управител, 5123-2005 Сервитьор и други, в т.ч. 

допълнени при актуализиране на Националната класификация на 

професиите и длъжностите. 

 

4 
Офис - секретар  

346020 

Административно 

обслужване 

3460201  

660 часа  

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „Офис секретар" могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии), включени в единични групи: 4120 

Секретари с общи функции, 4413 Персонал по кодиране и 

редактиране на документи, 3343 Административни и 

изпълнителни секретари, 3359 Приложни специалисти в 

държавната администрация, н.д., както и други подобни, 

 



допълнени при актуализиране на НКПД. 

5 

Оператор на 

компютър  

482030 

Текстообработване 

4820301  

300 часа 

Придобилите първа степен на квалификация по професията 

"Оператор на компютър" могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002 

"Компютърен оператор", както и на други длъжности, допълнени 

при актуализиране на НКПД. 

 

6 
Камериер  

811030 

Хотелиерство 

8110301  

300 часа  

Обучените по професия "Камериер" могат да постъпват на работа 

на длъжности, които съответстват на професията 9132 

"Камериер" от Националната класификация на професиите (1996 

г.), и на други, в това число допълнени при актуализиране на 

Националната класификация на професиите. 

 

7 

Сътрудник в бизнес 

- услуги  

345040 

Бизнес - услуги 

3450401  

660 часа  

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професия „Сътрудник в бизнес услуги" могат да постъпват на 

работа на длъжности в рамките на единична група 3339 

Посредници в бизнес услугите, н.д., както и на други длъжности, 

допълнени при актуализиране на НКПД. 

 

8 
Екскурзовод  

812030 

Екскурзоводско 

обслужване 

8120302  

960 часа  

Съгласно Националната класификация на професиите и 

длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със 

Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., 

Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 

30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика - 

лицата, придобили трета и четвърта степен на професионална 

квалификация по професията "Екскурзовод", могат да заемат 

длъжностите 5113-3001 "Аниматор", 5113-3002 "Водач ловен 

туризъм", 5113-3003 "Водач, парк за забавления" и 5113-3005 

"Екскурзовод", както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД 

 

9 Заварчик  Заваряване Съгласно Националната класификация на професиите и  



521090 5210901  

300 часа  

длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със 

Заповед № 742 от 27.12.2005 г., 4 Заповед № 884 от 7.11.2006 г., 

Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД- 01-1144 от 

30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, 

лицата, придобили първа степен на професионална 

квалификация по професията „Заварчик" могат да заемат 

длъжностите, включени в единична група 7212 „Заварчици и 

резачи на метал", както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

10 

Оператор в 

дървообработването  

543020 

Производство на 

мебели 

5430201  

660 часа  

Лицата с втора степен на професионална квалификация по 

професията "Оператор в дървообработването" могат да 

постъпват на работа на следните длъжности от НКПД: 7124-2001 

Дограмаджия, 7421-2002 Дърводелец, 7421-2004 Дърводелец, 

дървени конструкции, 7124-2006 Дърводелец, 7124-2007 

Дърводелец, корабен, 7132 Работник по поставяне на подови 

настилки и облицовки, на длъжности от единични групи, 8141 

Оператори в дърводобива и дървообработващото производство 

и 8241 Машинни оператори в дървообработващото производство 

 

11 
Шлосер  

521110 

Шлосерство 

5211101  

300 часа 

Лицата, придобили първа степен на професионална 

квалификация по професията „Шлосер", могат да заемат 

длъжностите от НКПД: 7214-2002 Занитвач, 7214- 2007 

Монтажник, метални конструкции, 7214-2008 Подготвител, 

метални конструкции, 7222-3001 Инструменталчик, 7224-1007 

Точилар, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти, 7224-2009 

Шлифовчик, машинни инструменти, 7224- 2010 Шлифовчик, 

метал, 7224-1011 Шмиргелист, 8211-2011 Машинен оператор, 

производство на инструменти, както и други длъжности, 

включени при актуализиране на НКПД 

 

12 Електротехник  Електрически Придобилите трета степен на професионална квалификация по  



522010 инсталации 

5220109  

960 часа 

професията "Електротехник" могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии) от единична група 3113 "Електротехници" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

13 
Касиер  

345060 

Касиер 

3450601  

300 часа 

Придобилите трета степен на квалификация по професията 

„Оперативен счетоводител" могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии) от следните единични групи 3313 

„Оперативни счетоводители" и 2411 „Одитори и счетоводители", 

както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на 

НКПД. 

 

14 
Стругар  

521100 

Стругарство 

5211001  

300 часа 

Съгласно Националната класификация на професиите и 

длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със 

Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г., 

Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и 

Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и 

социалната политика, лицата, придобили първа степен на 

професионална квалификация по професията „Стругар", могат да 

заемат длъжността 8211-1026 Стругар от НКПД, както и други 

длъжности, включени при актуализиране на НКПД. 

 

15 

Работник в 

озеленяването  

622030 

Озеленяване и 

цветарство 

6220301  

300 часа 

Лицата с първа степен на професионална квалификация по 

професията „Работник в озеленяването" могат да заемат 

длъжностите 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 

6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ 

рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 

Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 

Цветопроизводител, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

16 
Графичен дизайнер  

213070 

Графичен дизайн 

2130701  

Придобилите трета степен на професионална квалификация по 

професията „Графичен дизайнер" могат да постъпват на работа на 

 



960 часа длъжности (професии) от единична група 2166 „Графични и 

мултимедийни дизайнери" от НКПД-2011, както и на други 

длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД. Те могат да 

работят във фирми и организации от различни сфери и с 

разнообразен предмет на дейност в областта на графичния 

дизайн. 

17 
Офис - мениджър  

346010 

Бизнес - 

администрация 

3460101  

960 часа 

Придобилите трета степен на професионална квалификация по 

професията „Офис мениджър" могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии), включени в единични групи 3343 

Административни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с 

общи функции, 3359 Приложни специалисти в държавната 

администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при 

актуализиране на НКПД. 

 

18 

Работник в 

хранително - 

вкусовата 

промишленост  

541050 

Хранително - 

вкусова 

промишленост 

5410501  

300 часа 

Придобилите квалификация по професията "Работник в 

хранително- вкусовата промишленост" - първа степен на 

професионална квалификация, могат да постъпват на работа на 

длъжности (професии) от Националната класификация на 

професиите и длъжностите (НКПД) (2006 г.), включени в единична 

група 9322 Пакетировачи (ръчно) и други работници в 

промишлеността, например: 9322-0001 Балировач-пакетировач; 

9322-0002 Брояч, промишлено производство; 9322-0003 

Етикетировач (ръчно); 9322-0004 Зареждач, промишлено 

производство (ръчно); 9322-0005 Зареждач, материали и 

полуфабрикати; 9322-0006 Ковач, щайги и други опаковки 

(ръчно); 9322-0011 Насипвач, пълнач в чували (ръчно); 9322-0015 

Опаковач; 9322-0016 Пакетировач; 9322-0019 Работник, 

консервна фабрика; 9322- 0020 Работник, производство на вино; 

9322-0022 Разопаковач; 9322-0023 Разпределител, материали и 

полуфабрикати; 9322-0026 Сортировач, бутилки; включени в 

единична група 9333 Товарачи, разтоварачи и сродни на тях, 

 



например: 9333-0002 Носач - товарач стоки; 9333-0003 Пласьор, 

безалкохолни напитки; 9333- 0004 Преносвач (ръчно); 9333-0008 

Товарач, както и други, в това число допълнени при 

актуализиране на НКПД. 

19 
Строител  

582030 

Мазилки и 

шпакловки 

5820305  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

20 
Строител  

582030 

Зидария 

5820304  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

21 
Строител  

582030 

Армировка и 

бетон 

5820303  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

22 Строител  Кофражи Придобилите втора степен на професионална квалификация по  



582030 5820302  

660 часа 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

23 
Строител  

582030 

Строително 

дърводелство 

5820310  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

24 
Строител  

582030 

Вътрешни 

облицовки и 

настилки 

5820306  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

25 
Строител  

582030 

Външни 

облицовки и 

настилки 

5820307  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

 



от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

26 
Строител  

582030 

Бояджийски 

работи 

5820309  

660 часа 

Придобилите втора степен на професионална квалификация по 

професията „строител-монтажник" могат да постъпват на работа 

на длъжности (професии) от група 712 „Строители на сгради и 

сродни на тях", от единична група 7134 „Работници по изолации", 

единична група 7135 „Работници по стъклопоставяне", единична 

група 7214 „Изготвители и монтажници на метални конструкции" 

от НКПД - 2011, както и други длъжности, включени при 

актуализиране на НКПД. 

 

 


