
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

      М И Н И С Т Ъ Р

З А П О В Е Д

№ РД  09 –  298 /  19. 02. 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 2 и

чл.  51,  ал.  1,  т. 2  от  Закона  за  професионалното  образование  и  обучение  и  направените

предложения  от  Националната  агенция  за  професионално  образование  и  обучение  за

промени в Списъка на професиите и след съгласуването им със съответните министерства и с

представителните  организации  на  работодателите  и  на  работниците  и  служителите  на

национално равнище

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Приложение към т. 1 на Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г., изменена и допълнена

със Заповед № РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед № РД 09-34/22.01.2004 г.,  Заповед № РД 09-

255/09.04.2004 г.,  Заповед № РД 09-274/18.02.2005 г.,  Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г.,

Заповед  №  РД 09-828/29.06.2007  г. и  Заповед  №  РД 09-1891/30.11.2007  г. в  Списъка  на

професиите за професионално образование и обучение, както следва:

1. Променя се наименованието на професионално направление 211 „Изобразителни

изкуства” на „Изящни изкуства”.

2. В професионално направление 211 „Изящни изкуства”

2.1.  Професията  211010 „Художник”  се  променя  на  211010 „Художник  –  изящни

изкуства”.

2.2. Отпадат специалностите 2110105 „Рекламна графика”, 2110106 „Художествена

дърворезба”,  2110107  „Художествена  керамика”,  2110108  „Художествена  тъкан”,  2110109

„Художествена  обработка  на  метали”  и  2110110  „Иконопис”,  с  трета  степен  на

професионална квалификация, от професия 211010 „Художник – изящни изкуства”. 



3. Променя се наименованието на професионално направление 213 „Аудиовизуални

техники  и  производство  на  медийни  продукти”  на  „Аудиовизуални  изкуства  и  техники;

производство на медийни продукти”.

4. В професионално направление 214 „Дизайн”

4.1.  Включва  се  специалност  2140112  „Рекламна  графика”,  с  трета  степен  на

професионална квалификация, в професия 214010 „Дизайнер”.

5. Променя се наименованието на професионално направление 215 „Художествени

занаяти” на „Приложни изкуства и занаяти”.

6. В професионално направление  215 „Приложни изкуства и занаяти”

6.1.  Включва  се  професия  215070  „Художник  –  приложни  изкуства”  със

специалности:  2150701  „Художествена  дърворезба”,  2150702  „Художествена  керамика”,

2150703  „Художествена  тъкан”,  2150704  „Художествена  обработка  на  метали”,  2150705

„Иконопис”, с трета степен на професионална квалификация.

7. Включва се професионално направление 221 „Религия”

8. В професионално направление 221 „Религия”

8.1.  Включва  се  професия  221010  „Църковнослужител.  Свещенослужител”  със

специалност 2210101 „Източноправославно християнство” с трета степен на професионална

квалификация.

9. Променя се наименованието на професионално направление 341 „Продажби на

едро и дребно” на „Търговия на едро и дребно”.

10. В професионално направление 341 „Търговия на едро и дребно”

10.1. Включва се професия 341030 „Брокер” със специалност 3410301 „Недвижими
имоти” с трета степен на професионална квалификация.

10.2.  Включва  се  професия  341040  „Търговски  представител”  със  специалност

3410401 „Търговия на едро и дребно” с трета степен на професионална квалификация.

11. В професионално направление 342 „Маркетинг и реклама”

11.1.  Включва  се  професия  342020  „Сътрудник  в  маркетингови  дейности”  със

специалност  3420201  „Маркетингови  проучвания”  с  втора  степен  на  професионална

квалификация.

12. Променя се наименованието на професионално направление 344 „Счетоводство

и данъци” на „Счетоводство и данъчно облагане”.

13. В професионално направление 344 „Счетоводство и данъчно облагане”

13.1. Променя се кода от 344010 на 344030 на професия „Оперативен счетоводител”и

кода от 3440101 на 3440301 на специалност „Оперативно счетоводство”.

14. В професионално направление 345 „Стопанско управление и администрация”

14.1. Отпада професия 345100 „Оператор на компютър” със специалност 3451001

„Текстообработване” с първа степен на професионална квалификация. 
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14.2. Отпада специалност 3451105 „Предприемачество и мениджмънт” от професия

345110 „Икономист”.

15.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  345  „Стопанско

управление и администрация” на „Администрация и управление”.

16. В професионално направление 345 „Администрация и управление”

16.1. Променя се кода от 345110  на 345120 на професия „Икономист”.

16.2.  Променя  се  степента  на  професионална  квалификация  на  професия  345120

„Икономист”, от втора на трета степен.

16.3. Отпадат всички специалности от професия 345020 „Фирмен мениджър”.

16.4.  Включва  се  специалност  3450212  „Предприемачество  и  мениджмънт”  в

професия 345020 „Фирмен мениджър”  с четвърта степен на професионална квалификация. 

17. Променя се наименованието на професионално направление 346 „Секретарски и

офис дейности” на  „Секретарски и административни офис дейности”.

18. Включва се професионално направление 481 „Компютърни науки”

19. В професионално направление 481 „Компютърни науки”

19.1.  Включва  се  професия  481010  „Програмист”  със  специалност  4810101

„Програмно осигуряване” с втора степен на професионална квалификация.

19.2. Включва се професия 481020 „Системен програмист” със специалност 4810201

„Системно програмиране” с трета степен на професионална квалификация.

20. В професионално направление 482  „Използване на компютри” 

20.1. Отпада специалност 4820102 „Икономическо информационно осигуряване” в

професия 482010 „Икономист-информатик” с втора степен на професионална квалификация. 

21. Променя се наименованието на професионално направление 482 „Използване на

компютри” на „Приложна информатика”.

22. В професионално направление 482 „Приложна информатика”

22.1.  Включва  се  професия  482020  „Оператор  информационно  осигуряване”  със

специалност  4820201  „Икономическо  информационно  осигуряване”  с  втора  степен  на

професионална квалификация.

22.2.  Включва  се  професия  482030  „Оператор  на  компютър”  със  специалност

4820301 „Текстообработване” с първа степен на професионална квалификация.

22.3.  Включва  се  професия  482040  „Организатор  Интернет  приложения”  със

специалност  4820401  „Електронна  търговия”  с  трета  степен  на  професионална

квалификация.

23. В професионално направление 521 „Металообработване и машиностроене”

23.1.   Отпадат специалностите  5210101 „Машини и съоръжения  за  обработка на

металите”,  5210102  „Специално  машиностроене”,  5210104  „Машини  и  съоръжения  в
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хранително-вкусовата  промишленост”,  5210106  „Машини  и  съоръжения  в  хидро-  и

пневмотехниката”, 5210107 „Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”,

5210108 „Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост”, 5210109 „Машини и

съоръжения в химическата промишленост”, 5210110 „Машини и съоръжения в текстилната

промишленост”,  5210111  „Машини  и  съоръжения  в  минната  промишленост”,  5210112

„Машини и съоръжения за сондиране”, 5210114 „Машини и съоръжения за производство на

строителни  материали,  5210115  „Автоматизация  на  дискретни  производства”,  5210116

„Промишлена естетика и дизайн” в професия 521010 „Машинен техник”. 

23.2.   Отпадат специалностите  5210401 „Машини и съоръжения  за  обработка на

металите”,  5210402  „Специално  машиностроене”,  5210404  „Машини  и  съоръжения  в

хранително-вкусовата  промишленост”,  5210406  „Машини  и  съоръжения  в  хидро-  и

пневмотехниката”, 5210407 „Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”,

5210408 „Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост”, 5210409 „Машини и

съоръжения в химическата промишленост”, 5210410 „Машини и съоръжения в текстилната

промишленост”,  5210411  „Машини  и  съоръжения  в  минната  промишленост”,  5210412

„Машини и съоръжения за сондиране”, 5210413 „Машини и съоръжения за производство на

строителни материали в професия 521040 „Машинен монтьор”. 

23.3.   Отпадат  специалностите  5210502  „Лазерна  техника”  и  5210503  „Оптична

техника” от професия 521050 „Техник на прецизна техника”. 

23.4.   Отпадат  специалностите  5210602  „Лазерна  техника”  и  5210603  „Оптична

техника” от професия 521060 „Монтьор на прецизна техника”. 

24.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  521

„Металообработване  и  машиностроене”  на  „Машиностроене,  металообработване  и

металургия”.

25.  В  професионално  направление  521  „Машиностроене,  металообработване  и

металургия”

25.1.  Включват  се  специалностите  5210117  „Технология  на  машиностроенето”,

5210118 „Машини и съоръжения за  химическата  и хранително-вкусовата  промишленост”,

5210119  „Машини  и  съоръжения  в  текстилната,  обувната  и  дървообработващата

промишленост”,  5210120  „Машини  и  съоръжения  за  добивната  промишленост  и

строителството” в професия 521010 „Машинен техник” с  трета  степен на професионална

квалификация.

25.2. Включва се специалност 5210202 „Промишлена естетика и дизайн” в професия

521020 „Техник-приложник” с трета степен на професионална квалификация. 

25.3. Включват се специалностите 5210414 „Металообработващи машини”, 5210415

„Машини и съоръжения за  химическата  и хранително-вкусовата  промишленост”,  5210416
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„Машини  и съоръжения   в  текстилната,  обувната  и  дървообработващата  промишленост”,

5210417 „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството” в професия

521040 „Машинен монтьор” с втора степен на професионална квалификация.

25.4. Включват се специалностите 5210504 „Лазерна и оптична техника” и 5210505

„Медицинска техника” в професия 521050 „Техник на прецизна техника” с трета степен на

професионална квалификация.

25.5. Включват се специалностите 5210604 „Лазерна и оптична техника” и 5210605

„Медицинска техника” в професия 521060 „Монтьор на прецизна техника” с втора степен на

професионална квалификация.

26. В професионално направление 522 „Електротехника и енергетика”

26.1.  Отпадат специалностите 5220202 „Електрически централи и подстанции” и

5220203 „Електрически мрежи”  от професия 522020 „Електромонтьор” с  втора степен на

професионална квалификация. 

26.2.  Отпадат специалностите 5220304 „Топлинна техника” ,  5220305 „Хладилна

техника” и 5220307 „Климатична и вентилационна техника” от професия 522030 „Техник на

енергийни съоръжения” с  трета степен на професионална квалификация. 

26.3.   Отпадат специалностите 5220404 „Топлинна техника” ,  5220405 „Хладилна

техника” и 5220407 „Климатична и вентилационна техника”  от професия 522040 „Монтьор

на енергийни съоръжения и инсталации” с  втора степен на професионална квалификация.

26.4.  Включва  се  специалност  5220212  „Електроенергетика”  в  професия  522020

„Електромонтьор” с втора степен на професионална квалификация.

26.5. Включват се специалностите 5220308 „Възобновяеми енергийни източници”  и

5220309  „Топлотехника”  в  професия  522030  „Техник  на  енергийни  съоръжения  и

инсталации” с трета степен на професионална квалификация.

26.6. Включват се специалностите 5220408 „Възобновяеми енергийни източници”  и

5220409  „Топлотехника”  в  професия  522040  „Монтьор  на  енергийни  съоръжения  и

инсталации” с втора степен на професионална квалификация.

27. В професионално направление 523 „Електроника и автоматизация”

27.1. Отпада професия 523090 „Програмист” със специалности 5230901 „Програмно

осигуряване”  с  втора  степен  на  професионална  квалификация  и  5230902  „Системно

програмиране” с трета степен на професионална квалификация.

28. Променя се наименованието на професионално направление 523 „Електроника и

автоматизация” на „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”.

29. В професионално направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и

компютърна техника”
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29.1.  Включва  се  специалност  5230105  „Оптически  комуникационни  системи”  в

професия 523010 „Техник по комуникационни системи” с трета  степен на професионална

квалификация.

29.2.  Включва  се  специалност  5230205  „Оптически  комуникационни  системи”  в

професия 523020 „Монтьор по комуникационни системи” с втора степен на професионална

квалификация.

29.3.  Отпада четвъртата степен на професионална квалификация в професия 523050

„Техник на компютърни системи”, специалност 5230502 „Компютърни мрежи”.

29.4. Включва се професия 523100 „Проектант компютърни мрежи” със специалност

5231001 „Компютърни мрежи” с четвърта степен на професионална квалификация.

29.5. Включва се специалността „Технология на биогоривата” към професии 524010

„Химик-технолог” и 524060 „Химик-оператор” с кодове 5240113 и 5240614.

30.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  525  „Моторни

превозни средства, кораби и летателни апарати” на „Моторни превозни средства, кораби и

въздухоплавателни средства”.

31.  В  професионално  направление  525  „Моторни  превозни  средства,  кораби  и

въздухоплавателни средства”

31.1.  Отпада четвъртата степен на професионална квалификация в професия 525090

„Авиационен  техник”  със  специалности  5250901  „Експлоатация  и  ремонт  на  летателни

апарати” и 5250902 „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника”.

31.2.  Отпада  специалност  5251002  „Корабостроене”  с  трета  степен  на

професионална квалификация от професия 525100 „Корабен техник”.

31.3.  Включва се  професия   525140 „Корабостроителен  техник”  със  специалност

5251401 „Корабостроене” с трета степен на професионална квалификация.

32. Променя се наименованието на професионално направление 541 „Производство

на храни и напитки” на „Хранителни технологии”.

33. Променя се наименованието на професионално направление 542 „Производство

на текстил, облекло, обувки и кожени изделия” на „Производствени технологии – текстил,

облекло, обувки и кожи”.

34.  В  професионално  направление  542  „Производствени  технологии  –  текстил,

облекло, обувки и кожи”

34.1.  Включва  се  специалност  5420204  „Апретурно  и  багрилно  производство”  в

професия 542020 „Текстилен техник” с трета степен на професионална квалификация.

34.2. Включва  се  специалност  5420304  „Апретурно  и  багрилно  производство”  в

професия 542030 „Оператор в текстилно производство” с  втора степен на професионална

квалификация.
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34.3.  Включва  се  специалност  5420803  „Апретурно  и  багрилно  производство”  в

професия 542080 „Работник в текстилно производство” с първа степен на професионална

квалификация.

34.4.  Отпада  специалността  5240112  и  5240612  „Апретура,  багрене,  печатане  и
химическо чистене” от професиите „Химик-технолог” и „Химик-оператор”.

35. Променя се наименованието на професионално направление 543 „Производство

на изделия от дървесина” на „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и

стъкло”.

36.  В професионално направление 543 „Производствени технологии – дървесина,

хартия, пластмаси и стъкло”

36.1.  Променят  се  кодовете  от  543030  на  543090   на  професия  „Работник  в

дървообработването”, от 5430301 на 5430901 на специалност „Производство на фасонирани

мебели”, от 5430302 на 5430902 на специалност „Производство на тапицирани изделия”, от

5430303 на 5430903 на специалност „Производство на бъчви”,  от 5430304 на 5430904 на

специалност „Производство на плетени изделия от дървесина”,  от 5430305 на 5430905 на

специалност „Производство на врати и прозорци”.

36.2.  Включва  се  специалност  5430906  „Производство  на  мебели”  в  професия

543090 „Работник в дървообработването” с първа степен на професионална квалификация.

36.3.  Включва  се  професия  543100  „Организатор  в  дървообработването  и

производството на мебели” със специалности 5431001 „Мебелно производство” и 5431002

„Дървообработване” с трета степен на професионална квалификация.

37.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  544  „Добив  и
обогатяване  на  полезни  изкопаеми”  на  „Минно  дело,  проучване  и  добив  на  полезни
изкопаеми”.

38.  Включва  се  професионално  направление  581  „Архитектура,  урбанизъм  и
геодезия”.

39. В професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия”

39.1. Включва се професия 581010 „Геодезист” със специалност 5810101 „Геодезия”

с трета степен на професионална квалификация.

40. В професионално направление 582 „Строителство и геодезия”
40.1. Отпада професия 582020 „Геодезист” със специалност 5820201 „Геодезия” с

трета степен на професионална квалификация. 

41. Променя се наименованието на професионално направление 582 „Строителство

и геодезия” на „Строителство”.

42. В професионално направление 582 „Строителство”
42.1.Включва се специалност 5820405 „Изолации в строителството” с втора степен

на професионална квалификация в професия 582040 „Строител-монтажник”.
42.2. Променя се изписването на наименованието на професия 582050 „Монтажник

на В и К мрежи” на „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”. 
43. В професионално направление 621 „Селско стопанство”
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43.1. Отпада  специалност  6210301  „Растениевъдство”  от  професия  621030

„Растениевъд” с втора степен на професионална квалификация. 

43.2.    Отпада  специалност  6210501  „Животновъдство”  от  професия  621050

„Животновъд” с втора степен на професионална квалификация.

44.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  621  „Селско

стопанство” на „Растениевъдство и животновъдство”.

45. В професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство”

45.1.  Включват  се  специалностите  6210302  „Полевъдство”,  6210303

„Зеленчукопроизводство”,  6210304  „Трайни  насаждения”,  6210305  „Селекция  и

семепроизводство”,  6210306 „Тютюнопроизводство”,  6210307 „Гъбопроизводство и  билки,

етерични-маслени и медоносни култури” и 6210308 „Растителна защита” в професия 621030

„Растениевъд” с втора степен на професионална квалификация.

45.2.  Включват  се  специалностите  6210502  „Говедовъдство”,  6210503

„Овцевъдство”, 6210504 „Свиневъдство”, 6210505 „Птицевъдство”, 6210506 „Зайцевъдство”,

6210507  „Пчеларство”  и  6210508  „Коневъдство  и  конна  езда”  в  професия  621050

„Животновъд” с втора степен на професионална квалификация.

45.3. Включва се специалност 6211208 „Коневъдство” в професия 621120 „Работник

в животновъдството” с първа степен на професионална квалификация.

46. Променя се наименованието на професионално направление 622 „Озеленяване и

цветарство” на „Градинарство (паркове и градини)”.

47. Променя се наименованието на професионално направление 725 „Медицинска

диагностика и технологии” на „Медицинска диагностика и лечебни технологии”.

48.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  726  „Социални

дейности” на „Социална работа и консултиране”.

49. В професионално направление 762 „Социална работа и консултиране”

49.1.  Включва  се  професия  762030  „Помощник-възпитател”  със  специалност

7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” с трета степен на

професионална квалификация.

49.2. Включва се професия 762040 „Социален асистент” със специалности 7620401

„Подпомагане  на  деца”   и  7620402  „Подпомагане  на  възрастни”  с  втора  степен  на

професионална квалификация.

49.3.  Включва  се  професия  762050  „Преводач  на  жестомимичен  език”  със

специалност 7620501 „Жестомимичен език” с трета степен на професионална квалификация.

50. В професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”

50.1.  Включва  се  специалност  8110103  „Организация  на  дейностите  в  места  за

настаняване” в професия 811010 „Хотелиер” с втора степен на професионална квалификация.
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50.2. Отпада професия 811050 „Работник в помощно стопанство в хотелиерството”

със специалност 8110501 „Хотелиерство” с първа степен на професионална квалификация.

51. В професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”

51.1.  Отпада  специалност  8120301  „Екскурзоводство”  от  професия  812030

„Екскурзовод” с трета и четвърта степен на професионална квалификация.

51.2. Отпада четвъртата степен на професионална квалификация в професия 812040

„Аниматор”, специалност 8120401 „Туристическа анимация”.

51.3.  Включват  се  специалности  8120302  „Екскурзоводско  обслужване”  с  трета

степен  на  професионална  квалификация  и  8120303  „Организация  на  екскурзоводската

дейност”  с  четвърта  степен  на  професионална  квалификация  в  професия  812030

„Екскурзовод”.

51.4. Включва се специалност 8120403 „Организация на аниматорската дейност” в

професия 812040 „Аниматор в туризма” с четвърта степен на професионална квалификация. 

52. В професионално направление 813 „Спорт”

52.1.  Включва се професия 813070 „Инструктор по ергономия” със специалности

8130701 „Спортна ергономия”, 8130702 „Постурална ергономия” и 8130703 „Професионална

ергономия” с четвърта степен на професионална квалификация.

52.2. Включва се професия 813080 „Организатор на спортни прояви и първенства”

със специалност 8130801 „Организация на спортни прояви и първенства” с трета степен на

професионална квалификация.

52.3.  Включва  се  професия  813090  „Помощник-инструктор  по  фитнес”  със

специалност 8130901 „Фитнес” с трета степен на професионална квалификация.

52.4. Включва се професия 813100 „Помощник-треньор” със специалност 8131001

„Спорт” с трета степен на професионална квалификация.

53. В професионално направление 814 „Услуги за дома”

53.1.  Отпада  професия  814010 „Помощник-възпитател”  със  специалност  8140101

„Помощник-възпитател  в  отглеждането  и  възпитанието  на  деца”  с  трета  степен  на

професионална квалификация. 

53.2.  Включва се  професия  814030 „Организатор  на  обредно-ритуални дейности”

със специалности 8140301 „Организация на весели обредно-ритуални дейности” и 8140302

„Организация  на  траурни  обредно-ритуални  дейности”  с  трета  степен  на  професионална

квалификация.

54. В професионално направление 840 „Транспортни услуги”

54.1.  Отпада четвъртата степен на професионална квалификация в професия 840010

„Корабоводител”, специалности 8400101 „Корабоводене - морско” и 8400102 „Корабоводене -

речно”.
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54.2. Отпада професия 840020 „Моряк” със специалност 8400201 „Моряк” с втора

степен на професионална квалификация.

55. Променя се наименованието на професионално направление 851 „Опазване на

околната среда” на „Технологии за опазване на околната среда”.

56.  Променя  се  наименованието  на  професионално  направление  861  „Защита  на

собствеността и личността” на „Сигурност”.

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и

изпълнение.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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