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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: АНИМАТОР 

КОД: 213090 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  

И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: АНИМАЦИЯ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2130901 Анимация – четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за 
овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със създаване на образи чрез рисуване, 
работа с различни видове анимация, създаване на класически анимационен филм и др. 

 
2130902 Компютърна анимация – четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с познаване на 

специализирания софтуер и техниките, използвани в компютърната анимация, създаване на 

анимационен филм чрез използване на специализиран софтуер, извършване на операции за 

компютърно обработване на изображения, създаване на компютърни анимационни продукти и 

др. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Аниматорът създава анимационни филми, рекламни клипове, участва в 
игрални и документални филми с анимационни ставки и похвати, като заснема пофазово 
създадени рисунки за изграждане на движение. Създава и раздвижва компютърни триизмерни 
образи или раздвижва неподвижни предмети в различни положения спрямо вертикалната ос 
на камерата, като по този начин създава илюзия за цялостно движение при прожекция с 
определена скорост. Работи с различни видове анимация - чрез фотографиране на нарисуван 
образ (класическа рисувана) или със създаване на обемни форми от различен материал 
(обемна, куклена, пластелинова), изрезкова, анимация върху лента (безкамерна), компютърна 
3D (триизмерна) анимация и др. 

 
� Отговорности и задължени – Изработването на анимационен продукт включва много етапи и 

процеси от генерирането на идеи за изграждане на модели до редактирането и завършването 
на крайния продукт. Всеки от етапите може да включва няколко специфични задачи. 
Аниматорът в областта на класическата анимация (рисувана, обемна, изрезкова и др.) създава 
концепция за всеки анимационен продукт – сюжет, мотиви, теми, идеи, герои, прерастване на 
изображението в художествен образ, декор и др. Сканира, оцветява и подрежда кадрите 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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анимационния филм на компютър. Добавя в 3D моделите заобикаляща среда, специални 
ефекти, реални състояния и др. Той трябва да умее да проектира героите, да ги текстурира и 
създава триизмерна околна среда. Привежда ги в състояние на движение, говор, танци, летене 
и др. Освен филми аниматорът може да създава видеоигри, архитектурни и медицински 
презентации.  

 
� Възможно работно време – Аниматорът може да работи като самонаето лице на свободна 

практика и без фиксирано работно време или на трудов договор и нормирано работно време. 
 

� Възможни контакти – С представители на различни творчески професии – сценаристи, 

художници, композитори, звукооператори, монтажисти и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – Аниматорът може да работи в рекламни агенции, национални и 
местни ефирни и кабелни електронни медии, както и в киностудиа. Може да работи в офис или 
студио в зависимост от ролята му и вида на анимацията. 
 

� Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя. 
 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможно е аниматорите да бъдат 

подложени на стрес при наличието на крайни срокове за изпълнение на даден проект, както и 

при липсата на творческо вдъхновение. 

 

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 реализира – В национални и местни ефирни и кабелни 

електронни медии, както и в киностудиа и рекламни студия, на свободна практика.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Аниматор 

• Компютърен аниматор 

 

� Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Аниматор", имат възможност за участие в курсове и семинари, 

организирани от национални и международни обучаващи институции, браншови организации 

и др. Могат да се обучават за придобиване на квалификация по други сродни професии от 

област на образование „Изкуства“, както и да продължат образованието си по специалности с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето 

образование.  

 

� Професионални сдружения и организации – Сдружение на българските каменоделци – 

http://sbkbg.com/. 
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Сръчност, точност, творческо въображение, търпение, 
концентрация на вниманието, пространствено мислене, способност за импровизации и др.  
 

� Необходими знания и умения – Компютърният аниматор трябва да притежава компютърна 
грамотност на много високо ниво, да има знания в областта на визуалните изкуства и етапите 
на творческия процес в анимацията; да има умения за рисуване и за работа с 2D и 3D анимация 
и компютърни графични продукти, за разработване на анимационен типажи, декори и 
сториборд, постановка на анимационни филми. Необходимо е да притежава умения за 
генериране на идеи и нестандартни решения. Аниматорът трябва да притежава 
предприемачески знания и умения, да може ефективно да презентира идеи и проекти и др. 
 

� Изисквана степен на образование – За придобиване на четвърта степен на професионална 
квалификация по професията „Аниматор" входящото минимално образователно равнище е 
завършено средно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по 
практика на професията, получават Свидетелство за професионална квалификация. 
 

� Къде може да се усвои – В професионални колежи. 
 

� Учебни предмети, които се изучават – Графика и живопис, Перспектива и цветознание, 
История на изкуството, Архитектурата и костюма, Компютърна графика и дизайн, Компютърна 
2D и 3D анимация, Аудио-визуална техника, Сценарий и режисура на анимационния филм, 
Изграждане и раздвижване на типажи, Фотография 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.mcgovernment.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 
 


