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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: РЕПОРТЕР И ВОДЕЩ  

КОД: 213140 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  

И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ИНТЕРВЮТА. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

2131401 На радиопредаване – четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се 

обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с реализиране на цялостен 

процес на радиопредаване, работа с радиотехника и развиване на техника на говора, речева 

комуникация, журналистическа стилистика и журналистическо майсторство. 

 

2131402 На телевизионно предаване – четвърта степен на професионална квалификация. 

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с развиване 

на техника на говора, речева комуникация, журналистическа стилистика и журналистическо 

майсторство. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Репортерът отразява различни събития както в страната, така и в 

чужбина. Водещият води телевизионно или радиопредаване, като преди това подготвя 

предаването за ефир, събира информация, теми и коментари, прави предложения за гости на 

предаването, проучва предварителни записи от събития, репортажи, интервюта и анкети. 

Репортерите и водещите трябва да бъдат отлично информирани относно събитията в 

политическия, социално-икономическия и културния живот. 

 

� Отговорности и задължения – Водещият структурира предаването, като комбинира темите и 

ръководи музикалното му оформление. Включва подходящи рубрики според спецификата на 

предаването. Водещият може да води новинарски, публицистични, разследващи, 

развлекателни, детски и други телевизионни и радиопредавания. Репортерът, както и 

водещият, трябва да умее да комуникира с хора от различни сфери на обществено-

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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политическия, културния и спортния живот, като ги изслушва внимателно, задава подходящи 

въпроси, води и насочва разговора, проявява обективност, когато прави коментари. 

 

� Възможно работно време – Определя се в зависимост от ангажиментите в медията, в която 

работи. 

 

� Възможни контакти – Репортерите и водещите контактуват непрекъснато с колеги от 

медията и с широк кръг от хора, които представляват източник на информация. 

 

� Полезна информация – Професията на репортерите и водещите е вълнуваща и разнообразна – 

всяка история и всеки ден са различни. Работи се както в закрити офисни пространства, така и 

на открито. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В телевизионни продукции, на свободна практика, в национални и 

местни ефирни и кабелни електронни медии. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Особено ползотворни са личните контакти, 

които стават възможни благодарение на професионалните ангажименти. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Свързани са със стреса от извънредни 

ситуации по време на живи предавания. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Репортерът и водещият работят с репортерски 

касетофон, диктофон, магнетофон, микрофон, еквалайзер, звуков пулт, телевизионна и 

кинокамера, компютър 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 – Национални и местни 

ефирни и кабелни електронни медии.  

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Стажант-репортер 

• Говорител, новини  

• Говорител, радио 

• Говорител, телевизия 

• Конферансие 

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

професията „Репортер и водещ”, имат възможност за повишаване на квалификацията си 

посредством курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. 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 журналисти – http://sbj-bg.eu/ 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Отлични езикови умения, правилен говор и липса на 

говорни дефекти, добър слух и зрение, умение за задаване на въпроси и общуване със 

събеседници. 

 

� Необходими знания и умения – Необходими са знания, умения и компетенции, свързани с 

подбора, обработката, подредбата, оформянето и създаването на ТВ или радиопредаване, 

аудиовизуален или печатен рекламен продукт, познаване спецификата на телевизионното 

производство и неговата постпродукция. 

 

� 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 – Информатика и информационни технологии, Чужди 

езици, Български език и стилистика, Теоретични основи на съвременната журналистика, 

Техническото осигуряване на успешния репортаж, Техника на говора, Репортерско 

майсторство 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.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 


