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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ТОНОПЕРАТОР  

КОД: 213040 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  

И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: МУЗИКА, КОНЦЕРТИ, РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2130401 Тоноператорство – четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за работа със звукови смесителни 

пултове и апаратура, съвременен звуков софтуер и специфичен звуков хардуер, озвучителна и 

звукозаписна дейност и др. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Тоноператорът участва в обсъждането на творческата концепция при 

създаване на аудио-визуално или сценично произведение, като дава професионалното си 

становище по отношение на звука. Участва с режисьора и с оператора в избора на терен за 

синхронни снимки. Определя екипа за осъществяване на звукозапис. Определя и съгласува с 

продуцента и режисьора необходимите технически ресурси – звукозаписни студиа, 

микрофони и микрофонни аксесоари, магнетофони и съвременни звукозаписни устройства, 

както и финансовите средства, необходими за използването им. 

 

� Отговорности и задължения – Избира звукозаписна техника, като се съобразява с мястото на 

снимки и особеностите на снимачния терен. Определя оптималния брой писти при запис на 

терен и разпределя източниците към съответните писти. Познава основните принципи на 

работа и работи с „бамбук" (boom), с подвижни, стационарни и радиомикрофони, със звукови 

пултове, разпределяйки входните сигнали към изходите, и регулира нивото на записа. Води 

дневник за синхронните записи. Следи за спазване на времевия график, както и технологията 

при работа в звукозаписно студио, и при констатиране на отклонения уведомява продуцента. 

 

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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� Възможно работно време – Работното му време е в зависимост от спецификата на работата – 

може да бъде както с нормална продължителност в съответствие с Кодекса на труда, така и до 

късно вечер, в празничните и почивните дни. 

 

� Възможни контакти – Тоноператорът често работи съвместно с режисьори, оператори, 

продуценти на различни продукции, музиканти, актьори и др.  

 

� Полезна информация:  

Bulgarian Audiophile Society – http://www.bgaudio.org/;  

Съюз на българските филмови дейци – http://www.filmmakersbg.org/ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Придобилите четвърта степен на професионална квалификация 

могат да работят във филмови продукции, на свободна практика, в национални и местни 

ефирни и кабелни електронни медии. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Възможност за пътуване по интересни 

дестинации, свързани с трудовия процес. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Тоноператорът често работи на терен. 

Нужно е внимателно да подбира техниката, която използва и да се съобразява с климатичните 

условия. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Тоноператорът носи материална отговорност за 

ползваната магнитна лента и останалите звукозаписни материали. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

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

 

� Организации, в които може да се търси реализация – Тоноператорът може да се реализира в 

различни медии, звукозаписни студия, студия за игрални и анимационни филми и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Звукооператор, смесител на звукове 

• Звукотехник 

• Оператор, аудиосъоръжения 

• Оператор, дублиращи съоръжения 

• Оператор, електронна аудио-визуална техника  

• Оператор, записващи устройства 

• Техник, звукови ефекти  
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• Техник, звук-студио 

• Техник, звук-тест 

• Тоноператор 

• Тонтехник 

 

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

професията „Тоноператор”, имат възможност за повишаване на квалификацията си 

посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. След придобита 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 българските музикални и танцови дейци – 

http://www.ubmd.org/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Да бъде организиран, мотивиран, интелигентен, да има 

чувство за отговорност, да умее да убеждава и да комуникира ефективно, да работи при 

продължително натоварване. Необходимо е да има технически усет. 

 

� Необходими знания и умения – Да умее да регулира и обработва звука при запис, да използва 

основните методи за озвучаване – озвучаване след заснемане, синхронен запис, 

предварително озвучаване, озвучаване без синхронизация, да умее да синхронизира надписи 

и звук, да осъществява запис на говор, атмосфера и ефекти на снимачната площадка, да 

контролира нивото на естествения шум и при необходимост намалява относителното му ниво 

в записа. 

 

� 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, Видове медии, Екранни и 

сценични изкуства, Създаване на звукова фонограма, Звукозаписна, озвучителна и смесителна 

звукова техника и др. 

 

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

квалификация – теория на професията и практика на професията. 
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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 

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


