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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: АКТЬОР  

КОД: 212070 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КИНО, ТЕАТЪР, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: АРТИСТ. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2120701 Драматичен театър – трета степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на различни 

техники на актьорската професия, тяхното взаимодействие и етапите на създаване на цялостно 

сценично произведение. Възпитанието е насочено към формиране на аналитично мислене и 

умения за самостоятелно творчество. Способства за запознаване с историята на драматичното 

изкуство като неотменена част от духовната култура на човека. 

 

2120702 Пантомима – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за 

овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с прилагане на различни техники на 

актьори-мимове, изграждащи художествен образ без думи, с богати практически умения и 

теоретични познания, отговарящи на съвременните професионални изисквания за творческа 

работа в театрите или на свободна практика. Овладяване на пантомимни техники за създаване на 

индивидуален артистичен образ и цялостен спектакъл. 

 

2120703 Куклен театър – трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за 

овладяване на знания, умения и компетентности, свързани прилагане на спецификата на кукленото 

изкуство. Запознаване с историята на кукленото изкуство, с видовете артистични техники и 

изграждане на цялостно сценично поведение. Овладяването на артистичните техники способства 

за създаване на собствен метод за изграждане на образ в кукления спектакъл, както чрез 

овладяване на цялостния психофизически апарат на човешкото тяло, така и на основата на 

кукловодна техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Дейностите, изпълнявани в рамките на професията са насочени към 

режисиране и изграждане на образи (роли) в сценични произведения или кино, радио и 

телевизия; изпълнителска и преподавателска работа. Що се отнася до другите сфери на 

приложението на професията (вариететни, увеселителни и др.) усилията се насочват към 

подготовка и изпълнение на музикални, пластични, манипулационни и други номера, 

изпълнение или интерпретиране на роли, използвайки реч, жестове или движения на тялото 

пред радио-, телевизионна или театрална публика. 

 

� Отговорности и задължения – Актьорът разчита и репетира роли от сценарий, за да заучи 

реплики, текстове за театрални постановки, филмови роли или други представления. 

Пресъздава емоции, действия или ситуации, използвайки единствено движения на тялото, 

изразителност на лицето или жестове. Обиграва кукли от различни системи: петрушки, явайки, 

марионетки и др. Служи си с помощни средства, за да одухотвори кукла или марионетка в 

синхрон с говор, пеене. 

 

� Възможно работно време – Най-често ангажиментите на актьорите са вечер. Може да се 

наложи работа и през празничните и почивни дни. 

 

� Възможни контакти – с всички, които изграждат една сценична постановка, филм или друг 

спектакъл. Най-често това са режисьори, колеги актьори, художници, оператори, гримьори, 

перукери, технически служби, пиротехници, осветители и др. (в киното и отчасти в театъра). 

Особено необходим е контактът с публиката (при изпълнение на живо в театъра, 

увеселителното заведение, цирк, по време на концерт). 

 

� Полезна информация – Би могло да се наложи актьорът да пее или да танцува по време на 

драматично или комедийно представление. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Кино, телевизия, музикално-сценични изкуства. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са пътувания до интересни 

дестинации във връзка със сценичните изяви. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на актьора понякога е свързана 

с чести пътувания, работа при неприятни атмосферни условия. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Пиеса, сценарий, музикална партитура, прозаични и 

стихотворни произведения. В работата се ползват и редица помощни средства – декори, 

музикални инструменти, костюми, реквизит и др. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Музикални и сценични изкуства. 

 

� Организации, в които може да се реализира човек – Драматични, музикално-драматични или 

куклени театри, балети, ансамбли, музикални и фолклорни състави, кино, телевизия, радио, 

цирк, увеселителни заведения, школи по изкуствата и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Актьор 

• Актьор, стажант 

• Актьор, мим 

 

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

професията „Актьор”, имат възможност за повишаване на квалификацията си посредством 

курсове и семинари, организирани от обучаващи институции 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. 

 

� Професионални сдружения и организации – Съюз на артистите в България 

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

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Приятен външен вид, без физически недостатъци и 

говорни дефекти. Пластичност, чувство за ритъм, усет към импровизация. Добра памет, нужна 

за заучаване на текстове. Способности за междуличностни контакти и работа в екип. 

 

� Необходими знания и умения – Умения за заучаване на реплики, текстове за театрални 

постановки, филмови роли или други представления. Умение за пресъздаване на емоции, 

действия или ситуации, използвайки единствено движения на тялото.  

 

� 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 училища по изкуства към Министерството на културата. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Актьорство за куклен театър, Актьорство за 

драматичен театър, Сценично движение, Техника на говора, Художествено слово, Танци, 
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Пантомима, История на театъра, Грим и перуки, Вокална подготовка, Солфеж, История на 

изкуството 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.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

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


