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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: АКОРДЬОР 

КОД: 212020 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

„МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, АКОРДИРАНЕ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2120201 Акордиране – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за 

овладяване на знания, умения и компетентности за извършване на настройка и поправка на пиана, 

рояли, хармониуми, арфи, акордеони и други музикални инструменти, а също и за оценка на 

състоянието на инструментите. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Основната дейност на акордьора е акордиране и настройка на пиана, 

рояли, хармониуми, акордеони, арфи и други. Целта му е да настрои всяка струна до 

абсолютно точен тон, така че инструментът да звучи чисто и да бъде коректно настроен. 

Понякога акордьорът извършва и малки или големи поправки на някои музикални 

инструменти. 

 

� Отговорности и задължения – Обикновено акордьорът настройва инструментът, по който 

работи, последством акордиращо чукче. Той опъва или отпуска всяка една от струните докато 

достигне стандартизирана честота на трептене. Интервалите помежду им трябва да бъдат 

абсолютно точно настроени, за да може инструментът да бъде коректно настроен. При нужда, 

акордьорът сменя части на инструмента. 

 

� Възможно работно време – Обикновено акордьорите работят на свободна практика и имат 

гъвкаво работно време, в зависимост от ангажираността им. 

 

� Възможни контакти – Предимно с клиенти, музиканти и др. 

 

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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� Полезна информация – В днешно време много акордьори често използват електронни тунери, 

за да настроят инструмента. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – На свободна практика, в институции, в които се използват пиана и 

рояли, музикални магазини и др. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Тъй като в повечето случаи акордьорът 

работи на свободна практика, е възможно да няма постоянна ангажираност и доходи. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Камертон, електронен тунер, чукче за акордиране, 

филцов и гумен заглушител и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Музикални и сценични изкуства. 

 

� Организации, в които може да се търси реализация – музикални магазини, опера, театър, 

читалища, филхармонии и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Акордьор  

• Тонрегулатор, музикални инструменти 

 

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

професията „Акордьор” имат възможност за повишаване на квалификацията си в 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 в специалности с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, а впоследствие и „магистър“ в системата на висшето 

образование. 

 

� Професионални сдружения и организации – Съюз на музикалните и танцови дейци 

(http://www.ubmd.org/). 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Акордьорът трябва да има музикален слух; да бъде 

прецизен, точен, търпелив и внимателен. 
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� Необходими знания и умения – Важно е акордьорът да познава много добре устройството на 

инструмента, по който работи. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен за 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 училища по изкуства към Министерството на културата и в центрове 

за професионално обучение. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Акордиране, Музикален инструмент, Солфеж, История 

на музиката, Музикален анализ, Хармония, Инструментознание, Реставрация 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 

http://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 
 


