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КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

Строителят може да практикува професията си 
в изпълнението, поддръжката и експлоатацията 
на строителни обекти, като работи в: строителни 
фирми; проектно-конструкторски бюра; фирми 
за производство на строителни изделия; 
инвеститорски звена; отдели и служби по 
строителство към общински и областни съвети и в 
научно-изследователски звена.

Подготовка на материалите и повърхностите за 
изпълнение на вътрешни облицовки и настилки;
Изпълнение на вътрешни керамични облицовки и 
настилки;
Изпълнение на вътрешни керамични облицовки и 
настилки от естествен камък и дърво;
Изпълнение на облицовки и настилки от рулонни 
материали;
Изпълнение на бетонова настилка и циментова 
замаска;
Изпълнение на вътрешни настилки и облицовки 
съгласнотехнологични карти на производителя;
Разчитане на чертежи, схеми, скици, планове.
Подържане на ред и чистотата на работното 
място и на строителната площадка;
Товарене и разтоварване на строителни 
материали и изделия;
Поставяне, поддържане, почистване и прибиране 
на оборудването от работното място;
Планиране, контрол, регулиране и управление 
на отделните процеси и операции, свързани с 
изпълнение на вътрешни облицовки и настилки;

Правилно използване на личните предпазни 
средства;
Безопасна работа с материали, инструменти и 
машини;
Правилно ориентиране при движение на 
територията на строителната площадка в 
зависимост от маркировката и сигнализацията;
Безопасна работа със средствата за 
противопожарна защита;
Оказване на долекарска помощ и бързо и точно 
реагиране при трудова злополука;
Безопасно транспортиране на вредните за 
околната среда строителни материали на 
територията на строителната площадка;
Ефективно и екологично използване на 
строителните материали и изделия.
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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА 
ОТ МЕН?
* Сръчност и умения за работа с 
разнообразни инструменти;
* Готовност да се овладяват и да се 
прилагат нови техники за работа;
* Усет за форма и обем;
* Физическа сила.

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?
В работата си ползва универсални строителни инструменти (нивелир, 
хидравличен нивелир за пренасяне на ниво, лазерен нивелир, 
мастар, ъгъл строителен, отвес, ролетка, лопата, маламашка, 
мистрия, стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион, шпакла за 
почистване, бъркалка - ръчна или универсална). Той използва и 
специфични строителни инструменти за изпълнение на конкретни 
дейности, свързани със специалността, а също така и различни 
електроинструменти (бормашина, винтоверт, фреза за канали, ножов 
и циркулярен трион, рендета, акумулаторни отвертки и гайковерт и 
др.), машини (бетоносмесители, вибратори, машина за шлифоване 
на бетон, машина за изправяне, рязане и огъване на армировъчна 
стомана, полиращи, мазачески машини и др.) и специални 
съоръжения за работа на височина, като скелета, работни маси и др. 
Умее да разчита технически и експлоатационни параметри на машини 
и съоръжения.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ? КАКВО ЩЕ 

ИЗУЧАВАМ?

КАК ДА 
СЕ ОБУЧА?• собственик (собственици), възложител и 

инвеститор, подизпълнители на обекта;
• служебни лица, участвуващи или ангажирани 
със строителството на обекта – проектанти, 
строителни инженери, геодезисти и др.;
• групов технически ръководител, бригадири и 
строителни работници;
• специалисти по обслужване и поддръжка 
на строителните и транспортните машини, 
механизацията и т.н.

Работното място на строителя е строителната 
площадка на поверения му обект. Работата на 
обекта се изпълнява на открито и в помещения.

ЗБУТ
Техническо чертане
Комуникативни умения в трудовата дейност
Трудово право
Икономика на строителството и 
предприемачество
Организация на строителството
Строителни материали
Сградостроителство
Обща технология
Технология на специалността
Производствена практика и др.

Минималното входящо образование за 
започване на обучение по професията е 
завършен седми клас. След приключване 
на обучението по професията, при 
завършено средно образование, се 
получава свидетелство с присъдена трета 
степен на професионална квалификация. 
Ако обучаемият няма завършено средно 
образование, получава удостоверение за 
професионално обучение.


