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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ:  ИНСТРУКТОР‐ ДЕКОРАТОР  

КОД:  811120  –  ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  „ХОТЕЛИЕРСТВО,    

РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ:  ДЕКОРАЦИЯ,  ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,    

РИСУВАНЕ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ:  НЯМА 

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

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8111201  Декорация  на  органични  материали  ‐  четвърта  степен  на  професионална  квалификация. 

Провежда  се  обучение  за  придобиване  на  знания,  умения  и  компетентности  за  организиране, 

подготовка  и  провеждане  на  процеса  на  обучение  на  курсисти,  които  овладяват  професията 

„Карвинг‐декоратор“. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

 Основни  дейности  –  Инструктор‐декораторът  обучава  бъдещите  декоратори  да  издълбават 

плодове,  зеленчуци  и  други  органични  материали  в  различни  форми,  като  по  този  начин  ги 

превръщат в произведения на изкуството. С помощта на специални инструменти той показва на 

курсистите  как  да  гравират  цветя,  птици,  животни,  лица  на  хора  и  други  върху  материала,  с 

който  работят.  Инструктор‐декораторът  следва  да  познава  много  добре  дейностите  по 

изработване  на  карвинг‐декорации  –  да  подбира  продуктите,  да  познава  начина  на 

съхраняването им и тяхното разпределяне според вида им. В процеса на обучение той  трябва 

да запознае обучаващите се с техниките на рязане, с подбора на подходящите инструменти за 

гравиране  на  продуктите,  да  осигури  спазването  на  всички  стъпки  на  технологията  на 

изработване  на  декорации,  да  следи  за  спазването  на  изискванията  за  безопасност  на 

обучаваните по време на практическите занятия.   

 

 Отговорности  и  задължения  –  Инструктор‐декораторът  се  запознава  с  изискванията  на 

учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите на 

програмата  за  обучение,  подбира  учебното  съдържание,  избира  форми,  методи  и  средства, 

структурира учебното съдържание, планира отделните занятия по теми.  

 

 Възможно работно време – Гъвкаво работно време в зависимост от поетите ангажименти. 

 

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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 Възможни  правила  и  нормативи,  които  задължително  трябва  да  се  спазват  –  Имайки 

предвид, че повечето инструменти за работа са остри и опасни, инструкторът трябва да спазва 

условия за безопасен труд. 

 

 Полезна  информация  –  Декорирането  е  трудова  дейност,  която  изисква  време  и  търпение, 

затова  е  важно  инструктор‐декораторът  да  умее  правилно  да  разпределя  времето  за 

обучение. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

 Възможности за работа – В центрове за професионално обучение. 

 

 Възможности за допълнителни придобивки – Възможни са участия по изложби и конкурси. 

 

 Трудности  и  предизвикателства  в тази  професия –  За  реализацията  на  учебната  програма 

инструктор‐декораторът  организира  учебната  среда,  идентифицира  особеностите  на 

различните  групи  обучавани,  определя  целите  и  задачите  на  занятието,  организира  и 

контролира самостоятелната работа на обучаваните.  

 

 Ресурси,  с  които  трябва  да  се  работи  –  По  време  на  практическите  занятия    инструктор‐

декораторът използва   различни по големина ножове, длета за карвинг, форми за изрязване, 

алуминиеви  плоскости  за  залепване,  бензинова  резачка,  различни  по  видове  и  размери 

електрически фрези,  горелка,  хладилна камера за съхранение,  система за оттичане на лед   и 

др.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ,  В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

 Сфера на дейност – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, и др. 

 

 Организации/институции,  в  които  може  да  се  реализира  –  В  центрове  за  професионално 

обучение. 

 

 Длъжности, които могат да се заемат :  

 Инструктор 

 Майстор, учебно производство 

 

 Възможности  за  кариерно  развитие  –  Придобилите  четвърта  степен  на  професионална 
квалификация по професията „Инструктор‐декоратор“ могат да се обучават за придобиване 
на  професионална  квалификация  по  други  професии/специалности  от  професионално 
направление  „Хотелиерство,  ресторантьорство  и  кетъринг“  с  четвърта  степен  на 
професионална  квалификация.  За  поддържане  и  повишаване  на  професионалната  си 
квалификация  инструктор‐декораторът  е  необходимо  да  посещава  периодично  различни 
обучения,  семинари,  изложения,  състезания  и  др.,  организирани  у  нас  и  в  чужбина.  След 
завършено  средно  образование  могат  за  продължат  образованието  си  по  специалности  с 
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образователно‐квалификационна  степен  „бакалавър”,  „магистър”  в  системата  на  висшето 
образование. 

 

 Полезни връзки  

 http://www.kaminata.net/topic‐t18188.html ‐ Информация за карвинг‐изкуството 

  

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

 Необходими личностни качества – Проява на творчески, педагогически и естетически подход, 
лична дисциплинираност, организираност, креативност, прецизност и оперативност и др. 

 

 Необходими знания и умения – Упражняването на професията изисква задълбочени знания за 

видовете декориране, умение за водене на диалог на български и на чужд език. Инструктор‐

декораторът трябва да може да преценява, според уменията и сръчността на обучаващия се, 

какъв индивидуален подход  да приложи за придобиването на съответните умения, както и да 

умее да разработва индивидуални програми за професионално обучение. 
 

 

 Изисквана  степен  на  образование  –  За  обучение  по  професията  „Инструктор‐декоратор“  с 

придобиване  на  четвърта  степен  на  професионална  квалификация  е  необходимо  лицата  да 

притежават  теоретична  подготовка  и  практически  умения  за  изработване  на  карвинг‐

декорации (придобита втора степен на квалификация по професията „Карвинг‐декоратор“ от 

Списъка на професиите за професионално образование и обучение, проведено професионално 

обучение  по  част  от  професията  или  друг  вид  обучение,  организирано  от  професионални 

сдружения, браншови организации и др.). Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация е: завършено средно образование. 

 

 Къде може да се усвои – В професионални колежи. 

 

 Учебни предмети, които се изучават – Работа с основни инструменти, използвани в карвинга; 

Основни  техники  за  работа  в  карвинга;  Изрязване  на  8  вида  цветя  ‐  маргарити,  шишарки, 

минзухари,  астри,  далии,  кали,  хризантеми  и  рози;  Изрязване  на  флорални  елементи  върху 

тиквичка,  пъпеш,  тиква и диня; Изготвяне на цялостна композиция от научените по време на 

обучението елементи 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/  ‐  Професионално  образование,  Държавен  план‐прием  в  държавните  и 

общинските  професионални  гимназии  и  в  паралелките  за  придобиване  на  професионална 

квалификация в средни общообразователни и специални училища 

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 


