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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР 

КОД: 213110 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  

И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: КИНО, ТЕЛЕВИЗИЯ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: КИНООПЕРАТОР, ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОПЕРАТОР. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2131101 Кино и телевизия – четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани със заснемането на 

късометражни игрални, документални, научно-популярни, учебни и рекламни филми, както и 

телевизионни предавания, и лабораторна и визуална обработка на заснетите кадри. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Заснемане на филми и ТВ предавания. Операторът е създател на 

филмовото изображение с художествени средства, като пресъздава формата и обема на 

обектите, израза и движението, отношението във времето и пространството. Операторът 

работи като първи сътрудник на главния оператор при създаване на пълнометражен игрален 

филм. Може да работи и самостоятелно в телевизионното производство и създаването на 

късометражни филми. Под ръководството на главния оператор може да провежда снимачната 

работа по филма. Следи и спазва одобрените срокове. Познава много добре съответния 

сценарий и свързаната с него документация и материали. Дава консултации на художник-

гримьора по отношение на образите на героите, контролира и изпълнява техническите проби 

на снимачната техника и съоръженията, подготвя снимачните планове за следващия снимачен 

ден. Участва в консултирането на режисьора при избора на дубли, следи за навременното и 

качественото обработване на материалите в лабораторията. 

 

� Отговорности и задължения – При заснемане на пълнометражен игрален филм съвместно с 

оператор-постановчик, а в останалите филми самостоятелно и съвместно с режисьора 

уточнява концепцията на цялостното филмово изображение или на отделни сцени и кадри. 

Отговаря за техническото качество на изображението на целия филм и/или на отделни кадри. 

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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Определя съвместно с главния оператор състава на операторската група, осветители, техници 

и др. Операторът участва в определяне на местата за външни снимки, интериорите, 

изобразителното решение на филма или телевизионното предаване, участва при избора на 

необходимите технически и специални съоръжения, снимачна техника, осветление и снимачен 

материал, както и режимите на обработка. 

 

� Възможно работно време – Често може да се налага работното време да е извънредно и 

може да включва работа на смени, дори и през нощта, в зависимост от продукцията, върху 

която се работи. Може да се наложи работа на моментално повикване, особено когато става 

въпрос за новини. 

 

� Възможни контакти – С режисьори, сценаристи, актьори, помощни работници, лаборанти и 

др. 

 

� Полезна информация – По време и след приключване на снимките полага необходимите грижи 

за правилно съхранение на техниката и заснетия материал, като се съобразява със 

съответните географски и метеорологични условия. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В създаването на игрални или документални филми, телевизионни 

предавания, музикални постановки и др. 

 

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

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Възможни са пътувания и работа в лоши 

климатични условия или неблагоприятни условия на труд във връзка със заснемането на 

различни видеоматериали. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Кино и видеокамери, осветителни тела, стативи, 

обективи, филтри, светлоизмерителни уреди, киноленти, кино, видео- и телевизионни снимки и 

др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

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

 

� Организации/институции, в които може да се търси реализация – Институции в сферата на 

киното, рекламата, телевизията, шоубизнеса и др.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Оператор, камера 
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• Оператор, камера (телевизия) 

• Оператор, радиотехника и телевизия 

• Първи асистент, оператор 

• Втори асистент, оператор  

• Техник, операторска техника 

• Техник, снимачна техника и др. 

 

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

професията „Оператор”, 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. 

 

� Полезни връзки: 

 Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – http://www.abbro-bg.org/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Въображение и добре развито пространствено мислене, 

интерес към фотографията, киното и видеоизкуството, добри комуникационни способности и 

умения за работа с хора, добро цветно зрение, спокойствие по време на натоварена 

обстановка, добро ниво на издръжливост (за носене и местене на оборудването) и работа в 

продължение на повече часове. 

 

� Необходими знания и умения – Операторът трябва да познава характеристиките на проакта, 

върху който работи. Той участва в разработването на отделните елементи на проекта – 

режисьорска книга, календарен план, бюджет, операторска експликация. Познава добре 

особеностите на светлината и осветлението, осветеността на обектите при различни 

метеорологични условия. Прилага операторските изразни средства във визуалното 

производство. Също така, трябва да умее да работи със снимачна, операторска и осветителна 

техника на открито и в помещения. 

 

� 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 – Основи на операторството, Кинетична фотография, 

Операторство  в документалното кино и игралния филм, Специални визуални ефекти 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.mon.bg/ - Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование 

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


