
Професия 
„КАМЕНОДЕЛЕЦ”

Специалност 
„КАМЕНОДЕЛСТВО”

II СТЕПЕН



КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Творческа и художествена способност и 
въображение;
• Сръчност и умение за работа с разнообразни 
инструменти за обработка на камъните;
• Готовност да се овладяват пластичните умения и 
да се прилагат нови техники за работа;
• Усет за форма и обем;
• Физическа сила на ръцете.

Каменоделецът избира най‐подходящия 
материал за работа, изготвя и разчита работни 
чертежи, произвежда строителни и художествени 
изделия от камък; ръчно или на специализирани 
машини и станове изработва различни детайли, 
подготвя елементи за гражданско и промишлено 
строителство; реже блокове и ръчно изработва от тях 
фигури, бюстове, буквени знаци, подготвя детайли 
за всички видове пана и мозайки; реже, шлифова и 
полира камъка.

Рисуване, Перспектива, Анатомия, 
Скулптурни композиции, Каменоделие, 
Геология и петрография, Технология, добив 
и обработка на скални материали, Машини 
и съоръжения за обработка на скални 
материали, Строителство и архитектура, 
Практика по професията и др.

В гражданското и промишлено строителство, както 
и в ателиета за изработване на художествени 
предмети, във фирми за добиване на скални блокове 
по открит или подземен начин и обработката им 
в строителството и архитектурата, скулптурата и 
сувенирното производство.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

В производствените предприятия се 
поддържат професионални връзки 
с колеги от бригадата или звеното, с 
работниците - пряко отговарящи за 
материалната база и инструментите 
в ателието. Каменоделецът в частна 
фирма може да контактува със 
собственика или с клиенти.

Професията си каменоделецът упражнява при различни, често 
пъти неблагоприятни условия - на строителна площадка, 
в кариери за добив на материали от естествен произход, 
в ателиета и промишлени халета. Той често е изложен на 
атмосферни условия - дъжд, вятър, студ, горещина.

Каменоделецът работи с мрамор, гранит и други видове скални 
материали, както и с инструменти, приспособени за различните форми 
на обработка. В практиката се употребяват чукове за грубо, промишлено 
и прецизно декоративно обработване; длета; пергели за мерене; 
увеличаване и умаляване; ъгломер; равна и отвесна дървена линия и др. 
Използват се и машини с общо и специално предназначение (за рязане, 
струговане, шлифоване, полиране и др.) и специализиран ръчен труд.

Минималното входящо образование за 
започване на обучение по професията е 
завършен седми клас. След приключване 
на обучението по професията се получава 
свидетелство с присъдена втора степен на 
професионална квалификация.
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