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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ  

КОД: 212010 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МУЗИКА, КОНЦЕРТИ, СЦЕНА, ОРКЕСТЪР. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: МУЗИКАНТ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТ. 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2120101 Пиано – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за пиано 

от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120102 Цигулка – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

цигулка от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120103 Виола – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за виола 

от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120104 Виолончело – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

виолончело от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120105 Контрабас – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

контрабас от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120106 Флейта – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

флейта от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120107 Обой – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за обой 

от всички музикални епохи, стилове  и жанрове.  

 

2120108 Кларнет – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

кларнет от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120109 Фагот – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за фагот 

от всички музикални епохи, стилове и жанрове.  

 

2120110 Валдхорна – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

валдхорна от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 
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2120111 Тромпет – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

тромпет от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120112 Цугтромбон – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

цугтромбон от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120113 Туба – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за туба от 

всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120114 Саксофон – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

саксофон от всички музикални епохи, стилове и жанрове.  

 

2120115 Ударни инструменти – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на 

репертоар за ударни инструменти от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120116 Арфа – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за арфа от 

всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120117 Класическа китара – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на 

репертоар за класическа китара от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120118 Акордеон – трета степен на професионална квалификация. Изучаване нарепертоар за 

акордеон от всички музикални епохи, стилове и жанрове. 

 

2120119 Гайда – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за гайда 

от всички фолклорни области. 

 

2120120 Кавал – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за кавал 

от всички фолклорни области. 

 

2120121 Гъдулка – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

гъдулка от всички фолклорни области. 

 

2120122 Тамбура – трета степен на професионална квалификация. Изучаване на репертоар за 

тамбура от всички фолклорни области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията: 

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Дейността на музиканта-инструменталист има творчески характер и 

зависи главно от особеностите и вида на използвания музикален инструмент. Музикант-

инструменталистът изпълнява музикални произведения с различен жанров и стилов профил и с 

различна трудност. Може да свири свои авторски творби или да интерпретира чужди 

произведения. Музикант-инструменталистът може да участва в различни оркестрови и 

камерни формации, както и да акомпанира изпълнението на певци, танцьори, актьори. 

 

� Отговорности и задължения – Музикант-инструменталистът репетира продължително време 

изпълняваната музика – както самостоятелно (обикновено в домашни условия), в камерен 

състав или ансамбъл, така и под ръководството на художествените си ръководители в 

репетиционни зали. Участва при създаването на програма за изяви (участия, записи) и при 

подготовка на турнета или отделни гастроли. Той трябва продължително време да репетира 

сам и да има готовност за многократно повтаряне на части от музикалното произведение. 

Трябва да е готов да приема критични бележки и препоръки и да извлича поуки, да се учи от 

добрите професионални практики. При работа в ансамбъл музикант-инструменталистът 

трябва да се старае точно и прецизно да спазва указанията на художествения ръководител и 

да проявява толерантност към останалите участници в ансамбъла, да усвоява принципите на 

професионалното ансамблово свирене. Ансамбловата и груповата репетиционна дейност на 

инструменталиста се осъществяват в подходящо за целта помещение, а концертната и 

звукозаписната дейност – в концертна зала, звукозаписно студио, развлекателно заведение, 

включително на открито, на обществени празненства и др. 

 

� Възможно работно време – Музикант-инструменталистът има сценични изяви обикновено 

вечер, както в делничните, така и в почивните дни. Репетициите са ежедневни при спазване на 

определен режим за труд и почивка. 

 

� Възможни контакти – Самостоятелно работещите музикант-инструменталисти търсят 

възможности за изяви като представят своя опит, умения, идеи, концепции пред продуценти, 

работодатели, потенциални клиенти и др. Професионални контакти музикант-

инструменталистът осъществява предимно със свои колеги, както и с ръководители на 

музикални институти (директори, художествени ръководители), музиколози, помощен 

персонал и публика. Преки връзки той поддържа с диригента, композитора и музикалния 

педагог. 

 

� Полезна информация – Повечето музиканти имат собствен музикален инструмент и носят 

отговорност за поддръжката му. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Работи самостоятелно или като част от състав, в зависимост от 

предпочитанията си. 
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� Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са пътувания до интересни 

дестинации във връзка със сценични изяви. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Често се работи до късно вечер, както и 

през празничните и почивните дни. 

 

� Полезна информация – Самостоятелно работещите музикант-инструменталисти търсят 

възможности за изяви като представят своя опит, умения, идеи, концепции пред продуценти. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Музикално-сценични изкуства. 

 

� Организации, в които може да се търси реализация – Опера, Музикален театър, Филхармония. 

Голяма част от дейността на музикант-инструменталиста се осъществява в симфонични, 

камерни, духови, естрадни, народни и други оркестри и състави. Той може да работи и в 

културни домове, музикални и общообразователни училища, клубове, ресторанти, дискотеки, 

заведения за развлечения, звукозаписни студиа на радиа или телевизии и др. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат :  

• Инструменталист, солист 

• Оркестрант 

• Солист-оркестрант 

• Музикант 

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили професионална квалификация по 

професията „Музикант-инструменталист”, имат възможност за повишаване на квалификацията 

си посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. След завършено средно образование, придобилите степен на 

професионална квалификация по професията могат да продължат образованието си по 

специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и 

„магистър“ в системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки – Съюз на българските музикални и танцови дейци – www.ubmd.org/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Музикантът трябва да е търпелив, уверен, да умее да 

работи както самостоятелно, така и в екип. Трябва да проявява увереност и самочувствие при 

изявите си пред публика. Необходимо е да притежава много добър музикален слух и чувство 
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за ритъм, артистичност и усет към музиката, добра визуална памет, концентрация, 

самодисциплина и да е готов на пълно посвещаване на работата.  

 

� Необходими знания и умения –  Виртуозно владеене на инструмента, умение за 

импровизация, усет за качествено интониране, за стил и умение за интерпретация, умение да 

следва указанията на диригента. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията, 

получават свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В  училищата по изкуства към Министерството на културата. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Музикален инструмент съобразно специалността, 

Камерна музика, Свирене в оркестрови формации от различен клас, Оркестрови трудности, 

Задължително пиано, Свирене на партитури, Клавирен съпровод, История на музиката, 

Музикален анализ, Солфеж, Хармония, Полифония, Инструментознание, Българска народна 

музика, Методика и практика на обучението по специален инструмент и др. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

httphttp://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.mc.government.bg/  -  Списък на училищата по изкуствата и културата 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 


