
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кариери в творческия и креативен сектор 
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Можете да станете професионален музикант, ако учите 

в консерватория в продължение на пет години, като 

получената квалификация е по-висока и дава 

възможност за развиване на по-добри умения. На 

практика е възможно да се получи титлата "маестро": 

титла, която може да отвори вратата към по-интересни 

и квалифицирани възможности за работа от тези, които 

могат да се получат само с академичната диплома за 

първо ниво (т.е. спиране на обучението през първите 

три години: продължаването на обучението води до 

академичната диплома за второ ниво). 

 

Музикантите създават, записват и изпълняват музика. 

Те могат да бъдат образовани в определен 

музикален жанр и да свирят на различни 

инструменти. Ежедневните дейности на музикантите 

включват репетиции, записи, писане на текстове и 

изнасяне на представления. Те могат да се изявяват и 

по телевизията и радиото. 

Възможно е да навлезете в тази професия чрез частни курсове, чрез майсторски класове или чрез 

курс в консерваторията. 

Частните курсове трябва да бъдат признати от консерваторията, ако музикантът иска да се насочи 

към публична работа. 

Професионален музикант 
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Започването на тази дейност изисква собственикът да отговаря 

на следните професионални изисквания: 

• да е преминал успешно професионален курс 

• да е работил в продължение на най-малко две години в 

предприятия, където е извършвал същата дейност, като 

квалифициран служител, в сферата на продажбите или 

администрацията, или служител в сферата на 

приготвянето на храни 

• да притежава диплома за средно образование или 

диплома за висше образование, при условие че курсът 

на обучение включва предмети, свързани с търговията, 

приготвянето на храна или администрацията 

И накрая, собствениците на предприятия или техните 

пълномощници са задължени да посещават на всеки три години 

специален курс на обучение по съдържанието на разпоредбите 

за хигиена, здраве и безопасност. 

Той/тя приготвя различни видове хлебни изделия 

(хляб, пици, фокача, сладкиши и др.) на ръка или с 

помощта на специални машини и оборудване.Той/тя 

дозира съставките по рецепти, меси, разточва, 

разчупва и оформя различните видове хляб, заквасва 

правилно тестото и накрая ръководи изпичането, 

прилагайки техники за приготвяне на 

хляб.Производителят на хлебни изделия работи или 

като служител, подчинен на управителя на пекарната 

или на ръководителя на отдела за печене, или като 

самостоятелен работник в пекарни. Работата се 

извършва в отоплена среда и често включва нощни 

смени. 

 

Възможно е да се посещават частни курсове, признати от всеки регионален образователен орган и понякога 

частично подкрепени от публични фондове за обучение. 

Най-известните частни доставчици са: ALMA https://www.alma.scuolacucina.it/ в Кьолн (PR), Confcommercio 

(Италианската търговска федерация), която периодично предоставя курсове за ПОО на местно ниво. 
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За да можете да работите като златар, се изисква 

тригодишен курс на ПОО; в рамките на този курс всеки 

стажант ще научи: 

• техническо чертане; 

• основните техники и най-общите производствени 

процеси, за да планира добре работата в 

лабораторията; 

• основни технологични характеристики на 

материалите, подходящи за производството на 

прототипи в лабораторията; занаятчийска и 

промишлена обработка 

 

Златарят има познания в областта на 

металообработката. Той/тя може да изготвя 

изпълнителни чертежи с необходимите указания и 

да се изразява със скициране и различни техники за 

визуализация. Той/тя е в състояние да изразява, 

трансформира и проверява придобиването на 

своите умения с помощта на компютърни 

технологии. 

Златарят има три нива на познания: 

1. Определяне на линията от нови златарски продукти, като се започне от анализа на стиловете и 

тенденциите в сектора;  

2.  Изготвяне на стилистични предложения, създаване на модели на златарски изделия (ръчно или 

с помощта на компютъризирани системи) заедно с технически спецификации (комбинации, 

използвани материали и др.) и  

3. Изработване, ръчно и/или с помощта на машини, на изработения артефакт или 

поправка/модификация съществуващ предмет. Изработване на прототипи и довършване на 

съществуващи артефакти 
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Предлагането на обучение може да бъде 

представено от финансирани курсове за 

обучение (секторни планове, проекти за 

развитие на древни занаяти) или да бъде 

организирано от браншови асоциации и частни 

организации. Съществува частно предлагане на 

индивидуални и групови курсове с различна 

продължителност и условия, за да се доближат 

потенциално заинтересованите лица, особено 

младите хора, до древната традиция на 

стъкларството. 

Производителят на изделия от стъкло изковава и 

довършва стъклени предмети, гравира ги, изрязва ги и ги 

шлифова, като използва различни техники, като 

издухване, формоване, обработка на стъкло и т.н., в 

зависимост от предназначението на крайния предмет, 

който ще бъде изработен (функционален или 

декоративен). Познава традициите в производството на 

стъкло на съответната територия. 

Работи в занаятчийски работилници или в малки и средни 

предприятия на промишлено ниво, винаги в 

художествения сектор. Той/тя произвежда самостоятелно 

или по поръчка предмета, който трябва да бъде 

изработен: в зависимост от контекста на дейността 

производството може да бъде извършено изцяло или 

частично (проектиране, създаване на прототипи, 

механична обработка, довършителни работи). 

Възможно е да се посещават частни курсове, признати от всеки регионален образователен орган и 

понякога частично подкрепени от публични фондове за обучение. 

Най-известните частни доставчици са: EDUCAWEB (онлайн) https://www.educaweb.it , Confcommercio - 

Италианската търговска федерация, която периодично организира курсове по ПОО на местно ниво. 

https://www.educaweb.it/


 
  

Занаятчия керамик 
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Съществуват курсове за професионална 

квалификация или курсове за обучение, 

провеждани от училища, свързани с местните 

традиции. 

Професионалната квалификация е "Оператор 

на художествена керамика" и може да бъде 

придобита чрез курсове за професионално 

образование и обучение, акредитирани от 

всеки регионален образователен орган. 

Занаятчията по керамика работи в областта на 

художествените занаяти, като изработва единични 

бройки или малки серии, проектирайки продукти за 

битова употреба (чаши, кани, чинии, купи, вази, лампи и 

др.) или за декоративна употреба (скулптури, инсталации 

и др.). Той/тя реализира артефакти, без да пренебрегва 

историческата култура и по-специално традицията на 

местните керамични занаяти. 

Майсторът на керамика може да работи като 

самостоятелно заето лице или като служител в ателиета, 

малки работилници, занаятчийски работилници или 

кооперации. 

Занаятчия керамик 

Частните или държавните курсове са достъпни навсякъде; за да бъдат приложими, те трябва да бъдат 

акредитирани от всеки регионален образователен орган. 



 
  

 



 
 

 

Няма задължителни формални изисквания, а 

достъпът до професията обикновено се 

осъществява чрез чиракуване. Предвид 

значението на опита, началото често е свързано 

с чиракуване в утвърдени шивашки работилници 

или в предприятията като помощници на по-

опитни колеги. Участието в професионално 

обучение улеснява достъпа до квалифицирана 

работа 

Производителят на ризи може да работи върху ризи, като 

извършва всички етапи на производството - от 

предварително опакованите изрезки до гладенето и 

довършването на самата дреха, като работи с различни 

видове шевове и използва инструменти и машини за 

различните видове шевове, гладене и опаковане на 

дрехите. 

Той/тя работи предимно в шивашки цехове със собствена 

работилница. Самостоятелно заетото лице не е зависимо 

от други фигури и работи в тесен контакт с клиентите; в 

случай на трудово правоотношение или сътрудничество то 

е отговорно пред майстора шивач. Работилницата на 

занаятчията може да работи на различни нива: от 

проектиране и създаване на облекла по поръчка до малки 

ремонти. Той може да работи и като служител на 

предприятия от сектора на облеклото на промишлено 

ниво. Всъщност в големите и средните предприятия 

винаги има "първи шивач" или "премиер" за прототипа. 

 

Като се имат предвид необходимите познания, от 

съществено значение е да се посещава поне един 

курс на обучение/специализация след завършване 

на задължителното образование или, още по-

добре, след завършване на определен технически 

институт. Опитът, придобит в големи предприятия 

или в занаятчийски работилници, се счита за 

задължителен за завършване на обучението и за 

успешно упражняване на професията. 


