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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

ПРОФЕСИЯ: ЦИРКОВ И ВАРИЕТЕТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  

КОД: 212060 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЦИРК, АРЕНА, ВАРИЕТЕ, ШОУПРОГРАМА. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: ЦИРКОВ АРТИСТ. 

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

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2120601 Цирково и вариететно изкуство – трета степен на професионална квалификация. 

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със 

спецификите на цирковото изкуство и различните му направления – акробати, клоуни, 

илюзионисти, жонгльори и дресьори. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Цирковите артисти, наричани още циркова трупа, изнасят представления 

в голяма шатра (шапито) с кръгла форма и върху кръгла арена, местейки се в различни 

държави и градове. Те подготвят представления, шоупрограми и композиции. Подбират 

музиката за представленията си, правят хореография, избират костюми и подходящ грим. 

 

� Отговорности и задължения – Цирковите и вариететни изпълнители имат отговорност да се 

поддържат в добра физическа форма. Те репетират усилено, за да достигнат добро 

професионално ниво и красота на изпълнението; съставят хореография и съвместно с другите 

участници изграждат цялостната концепция на представлението, в което участват. Обикновено 

сами избират визията си, костюмите, които обличат, прическите и грима си. 

 

� Възможно работно време – Често представленията на цирковите и вариететни изпълнители са 

вечер и през празничните и почивни дни. 

 

� Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Артистите 

задължително трябва да спазват правилата и нормативи за безопасен труд. 

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 – Цирковите и вариететни артисти репетират много продължително и 

усилено, за да успеят да реализират добро представление. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В циркове, развлекателни заведения, като самонаети лица и др. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са пътувания до интересни 

дестинации във връзка със сценичните изяви. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможно е получаване на физически 

травми по време на репетиции или представления, в зависимост от номера, който се 

изпълнява. 

 

� Хора, с които се работи – останалите артисти в трупата, гримьори, фризьори, режисьори, 

треньори и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Mузикални и сценични изкуства. 

 

� Организации, в които може да се търси реализация – циркове, развлекателни заведения, 

шоупрограми.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Акробат 

• Артист, въжеиграч 

• Артист, силови изпълнения 

• Артист, трапец 

• Артист, ученик в цирка 

• Артист, цирков 

• Дресьор, цирк 

• Еквилибрист 

• Жонгльор 

• Илюзионист 

• Имитатор 
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• Клоун 

• Комик, цирк 

• Маг 

• Хипнотизатор 

• Кукловод 

 

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

професията „Цирков и вариететен изпълнител”, 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 

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

„магистър“ в системата на висшето образование. 

 

� Професионални сдружения и организации – Съюз на артистите в България 

(http://www.uba.bg/index_bg.php). 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Цирковият и вариететен изпълнител трябва да умее да 

импровизира, да проявява артистичност и усет към музика и ритъм, да оказва въздействие с 

движението си и цялостното си излъчване върху аудиторията. Да има пространствена 

ориентация, добра визуална памет, да умее да се приспособява към различна среда, да може 

да се справя с критична или неочаквана ситуация по време на сценична изява. 

 

� Необходими знания и умения – умения за пресъздаване на различни образи; умения за танц с 

музика и партньори; умения за пресъздаване на различни настроения; изпълнение на различни 

движения. Умението за работа в екип е решаващо при подготвяне на спектакъл. Трябва да има 

добра физическа и психическа издръжливост, защото се налага в процеса на работа дадено 

движение или фрагменти да бъдат повтаряни многократно. 

 

� 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 центрове за професионално обучение. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Цирковите артисти се развиват в най-различни 

направления: акробати, клоуни, илюзионисти, жонгльори, дресьори на животни и др.; 
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� 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.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

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


