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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: МОНТАЖИСТ  

КОД: 213010 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  

И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КИНО, ТЕЛЕВИЗИЯ, КОМПЮТРИ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2130101 Филмов монтаж –  четвърта степен на професионална квалификация. Усвояват се знания, 

умения и компетентности за извършване на филмов монтаж на заснетите на филмова лента кадри; 

монтаж на 35мм и 16мм филмова лента; работа с мувиола и други. 

 

2130102 Видеомонтаж – четвърта степен на професионална квалификация. Усвояват се знания, 

умения и компетентности за извършване на видеомонтаж на заснетите с видеокамера кадри, 

работа с различни видове видеоформати и др. 

 

2130103 Компютърен монтаж – четвърта степен на професионална квалификация. Усвояват се 

знания, умения и компетентности за извършване на компютърен монтаж на заснетите кадри на 

електронен носител, работа с професионални програмни продукти за нелинеен монтаж. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Монтажистът подбира, подрежда и оформя заснетите кадри в единно 

цяло на базата на литературния сценарий и режисьорската книга на филма (телевизионното 

предаване или друг визуален продукт), като спазва режисьорските указания. Осъществява 

последния етап от филмовия монтаж – синхронизация на надписи и звук чрез ритмограма. 

Работи с различни видове монтажна, филмова, видео- или компютърна апаратура (като 

използва различни носители на изображението – филмова или видеолента, дигитален 

носител).  

 

� Отговорности и задължения – Монтажистът, заедно с продуцента и основния творчески екип, 

участва в изготвянето на календарния план за монтажно-озвучителния период и бюджета на 

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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бъдещото аудио-визуално произведение. Подбира и предлага на продуцента асистент-

монтажистите. Избира подходящата монтажна техника, която ще се използва в 

постпродукцията на филма. По време на снимачния период наблюдава мизансцена, 

снимачните връзки и актьорските посоки и се намесва, ако те не са в рамките на 

режисьорската книга. В постпродукционния период заедно с режисьора и оператора извършва 

подбор на полезния материал, като отделя некачествените кадри с оглед на точното 

оформяне конструкцията на филма. Създава монтажен опис, а впоследствие заедно с 

режисьора и монтажен план, който ще бъде в основата на бъдещото визуално произведение. 

 

� Възможно работно време – С нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда. 

 

� Възможни контакти – Може да работи самостоятелно или в екип с асистент-монтажисти. 

Също така контактува и с режисьори и оператори. 

 

� Полезна информация – информация за специалност „Филмов и телевизионен монтаж“ от ЮЗУ 

– http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/theatre-

and-film-art/film-and-tv-editing.aspx 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа  – Студия за игрални филми, телевизии и др. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Според фирмената политика. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Може да се наложи работа в 

извънработно време във връзка с крайни срокове на даден проект. 

 

� Полезна информация – Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават 

курс за актуализиране на професионалните знания и умения. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти и 

др. 

 

� Организации, в които може да се търси реализация – Филмови студия, медии и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Първи асистент, режисьор по монтажа 

• Втори асистент, режисьор  

• Втори асистент, режисьор по монтажа 

• Монтажист, негативи 
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• Монтажист, кино, видео, телевизия 

 

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

професията „Монтажист“, имат възможности за повишаване на квалификацията си 

посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции и др. 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. 

 

� Полезни връзки:  

Съюз на музикалните и танцови дейци – http://www.ubmd.org/  

Национален филмов център – http://www.nfc.bg/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Монтажистът трябва да бъде ерудиран, организиран, 

мотивиран, трудолюбив, да умее да работи в екип и да го ръководи, да има чувство за 

отговорност, тактичност, умение да убеждава и комуникира. Трябва да умее да работи при 

продължително натоварване, да има пространствена представа и творческо въображение, 

силна концентрация на вниманието и наблюдателност, способност за импровизации и 

хрумвания, монтажно мислене. 

 

� Необходими знания и умения – Необходими са познания върху монтажния процес и работата 

със специфични за компютърния монтаж софтуерни системи. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

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

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В професионални колежи. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – История на изкуството, Българско и световно кино, 

Технологии на филмовия монтаж, Литература, кино и визуална култура и др. 

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

Линкове към полезна информация 

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

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование 

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

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


