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КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

Монтьорът ползва техническа документация и нормативни 
документи; извършва техническо обслужване и ремонт 
на подемно-транспортна техника /ПТТ/ - демонтира и 
монтира всички възли и агрегати, отстранява повреди 
и открива причините за тях; извършва следремонтни 
изпитания на подемно-транспортна техника; 
транспортира и работи с тази техника в зависимост 
от притежаваните правоспособности. Спазва 
инструкциите за техническо обслужване и ремонт на 
ПТТ и за качественото извършване на операциите, 
носи отговорност за продължителната и безопасна 
експлоатация на техниката. По време на работа с ПТТ 
той трябва да следи периодично експлоатационните 
параметри, за да не се допусне авария. Отговаря за 
собствената си безопасност и тази на лицата, които 
могат да пострадат от неговите действия.

Условията на труд са с нарушени санитарно-
хигиенни норми на работната среда и зависят 
от вида на дейността, която се извършва, 
от местонахождението на машината и 
възможностите на фирмата.

Работното място може да бъде в стационарни 
ремонтни помещения или в подвижни 
работилници на обекта, където работи 
подемно-транспортната техника.

В зависимост от вида и конструктивните 
особености на машината, работното място 
на машиниста /водача/ е разположено върху 
нея /без или с кабина/ или се управлява 
дистанционно.

Работната площадка може да бъде на открито 
или в закрити помещения. Някои видове 
подемно-транспортна техника работят с по-
малка интензивност при зимни условия.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

ЗБУТ, Комуникативни умения в трудовата дейност, Трудово 
право, Икономика и предприемачество, Техническо чертане, 
Техническа механика, Материалознание, Товароподемни 
механизми, Обща електротехника, Автотранспортна техника, 
Автоматизация на производството, ПТТ монтирана на 
пътно-транспортни средства, Безопасна експлоатация на 
повдигателни съоръжения, Превоз на товари, Технология, 
експлоатация и ремонт на ПТТ, Производствена практика и др.

Монтьорът на ПТТ използва инструменти и 
приспособления /чертожни, измерителни, 
механични, електрически, пневматични/, уреди, 
агрегати, съвременни средства за диагностика, 
необходими за техническото обслужване и ремонт 
на подемно-транспортна техника, резервни части, 
горива, масла.

Използва компютър с интернет и професионален 
софтуер, управлява товароподемни кранове и 
подвижни работни площадки.

КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ МЕН?
Лицата, практикуващи професията, трябва да 
бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни. 
Трябва да имат технически усет и способности, 
професионализъм, издръжливост на напрегната 
работа и стрес, прецизност, съобразителност.


