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КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

Строителният техник 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.

Основни дейности на строителния техник 
са: предпроектно проучване; проектиране; 
инвестиране; изпълнение, контрол и ръководство 
на изпълнението и предаване на готовият 
обект; строителство - подготовка, разчистване 
и обзавеждане на строителната площадка; 
разработване на графици, планове и скици; 
организиране доставката на машини, техника и 
строителни материали на обекта; контролиране 
изпълнението и качеството на строително-
монтажните работи; подготовка на обекта за 
предаване на инвеститорите; водене на отчетната 
документация на обекта.
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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА 
ОТ МЕН?
• Умения за ефективно техническо 
ръководство на строителни обекти;
• Работа с проектни и нормативни документи;
• Способности за рисуване и чертане;
• Усет за форма и пространство;
• Упражняване на контрол и оценяване 
дейността на други хора.

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?
Предмет на труда на строителният техник е цялата 
техническа документация на обекта – проектно-сметна 
документация (ПСД) с комплект работни чертежи 
по отделните части на проекта; работен проект за 
организация и изпълнение на строителството (РПОИС); 
арматурни и кофражни планове и скици на фасади и 
разрези; хоризонтална и вертикална планировка на 
терена. Към предмета на неговата дейност са и всички 
договори за строителството на обекта с инвеститора 
и подизпълнителите. Средствата на труда, с които 
работи строителния техник са: нивелир, теодолит, 
рулетка, жалони, изчислителни и канцеларски машини 
и компютри. Той използва: правилници, справочници, 
нормативни документи и др., а на строителната 
площадка – лични предпазни средства.

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?
• 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, канцеларската техника и т.н.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

КАК ДА 
СЕ ОБУЧА?

Работното място на строителния техник е 
строителната площадка на поверения му обект. 
Работата на обекта се изпълнява на открито и в 
помещения, пригодени временно за канцеларии - 
фургони, стаи в предстоящи за разрушаване стари 
или новостроящи се сгради. Извън обекта работното 
място на строителния техник е на закрито в 
канцеларии (офиси) на организациите, обслужващи 
и изпълняващи строителството – проектантски 
организации, технически отдели и лаборатории на 
фирми, отдели по архитектура и строителство на 
общините, инвеститорски отдели и др.

Теоретична подготовка, осигуряваща 
фундаментални знания по: приложна математика, 
механика (елементи от теоретична механика, 
съпротивление на материалите и строителна 
статика) и геология; специализираща и 
технологическа подготовка по: техническо 
чертане, строителни материали, геодезия, 
сградостроителство, водоснабдяване и 
канализация, земна механика и фундиране, 
стоманобетон, стоманени конструкции, мостово 
строителство, пътища, строителни машини, 
технология и организация на строителството, 
охрана на труда и екология, основи на 
счетоводството, мениджмънт на строителна фирма, 
икономика и бизнес планиране в строителството и 
нормативна уредба в строителството; практическа 
подготовка; компютърна и езикова подготовка за 
реализиране на специалността.

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.


