
Приложение № 1 към чл. 29 

(Ново - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 

Списък на артистичния и художествено-техническия персонал в театрите, 
музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и на художествено-
техническия персонал в телевизиите, които имат право на удължен платен годишен отпуск 

I. В театрите и цирковете: 
1. Артистичен персонал: директори на театри, заместник-директори на театри, 

режисьори, помощник-режисьори, артисти, суфльори, художници постановчици, драматурзи, 
артистични секретари, музикални ръководители, завеждащи литературни бюра, завеждащ 
маркетинг - 36 работни дни. 

2. Художествено-технически персонал: технически директори на театри, завеждащ 
постановъчната част, театър-майстори, помощник-театър майстори, ръководители на 
ателиета, театрални работници - специалисти (сценични и осветителни сценични ефекти, 
перукери, гримьори, реквизитори, тапицери, декоратори, гардеробиери, дърводелци, 
железари и др.), художници - изпълнители, кукломайстори, тонрежисьори, звукооператори, 
ръководители на художествено осветление, майстори - бутафористи, оператори на сценични 
машини, завеждащ организацията по представления - 26 работни дни. 

II. В музикалните институти: 
1. Артистичен и ръководен персонал: главен директор, изпълнителен директор, 

главен диригент, заместник-директор по творческата част, главен режисьор, помощник 
режисьор, главен художник, диригент, диригент на хор, стажант-диригент, драматург, 
художествен ръководител на балет, балетен педагог, артист-балетист, балетмайстор, уредник 
по балета, репетитор, пианист-корепетитор, суфльор, помощник-режисьор, артист-солист, 
артист-хорист, концертмайстор, артист-оркестрант-водач на група, артист-оркестрант-солист, 
артист-оркестрант-36 работни дни. 

2. Художествено-технически персонал: театър-майстор, осветители, перукери, 
гримьори, реквизитори, художник-изпълнители, дърводелци, железари, кашьори - 26 работни 
дни. 

III. В кинематографията: кинорежисьор, кинооператор, драматург, редактор, 
сценограф, художник по костюми, художник-изпълнител, художник по грима, скриптер, 
агрегатчик, бригадир-осветител, шофьор на филмова продукция, касиер на филмова 
продукция, камерен техник, техник на операторска техника, бригадир-декоростроител, 
декоростроител, тонтехник, библиограф-информатор, координатор на филмова продукция, 
техник на кино-, видео- и звукозаписна апаратура, тапицер, дърводелец, работник по ВиК, 
работник по ремонта и поддръжката на електрически инсталации, киноработник, управител 
на склад, звукорежисьор, инженер по звука, оператор на комбинирани снимки, филмов 
монтажист, директор на продукция, асистент-режисьор, асистент на звукорежисьора, 
асистент-оператор, прожекционист, осветител, пиротехник, гримьор, гардеробиер, 
реквизитор, организатор, енергетици, лабораторна обработка на филмов материал: химици, 
контрольор, разтворчик, лаборант, копист, проявчик, сенситомерист, определител на копирни 
светлини, оператор на щанцовъчни машини, цинкограф, механик, механик-електроник - 26 
работни дни. 



IV. В цирковете: 
1. Артистичен персонал: цирков артист, акробат, гимнастик, еквилибрист, балансьор, 

жонгльор, фокусник, манипулатор, музикален ексцентрик, изпълнител в конни жанрове, 
клоун, инспектор на манеж, диригент в цирк, артист-оркестрант в цирк, стажант-артист, 
дресьор на животни - 36 работни дни. 

2. Технически персонал: технически ръководител, началник на техническа служба на 
цирк, техник в цирк, работник по ремонта и поддръжката на електрическата инсталация в 
цирк, контрольор на манеж в цирк, гледач на дресирани животни, механик, шофьор - 26 
работни дни. 

V. В радиостанциите: 
1. Артистичен персонал: главен диригент, диригент, концертмайстор, помощник-

концертмайстор, артист-оркестрант солист водач на група, артист-оркестрант солист 
заместник-водач на група, артист оркестрант солист, артист хорист солист, артист солист, 
музикален аранжор, акомпанятор - 42 работни дни. 

2. Художествено-технически персонал: отговорен звукорежисьор, звукорежисьор, 
говорител, преводач-говорител, музикален оформител, артистичен секретар, ръководител на 
сектор, отговорен звукоинженер, звукоинженер, радиоинженер, отговорен координатор, 
координатор, звукотехник, звукооператор, технолог, енергетик, топлоенергетик, техник, 
механик, информатик, уредник на програма, фонотекар, работник в Българското национално 
радио - 26 работни дни. 

VI. В телевизиите: 
Художествено-технически персонал: отговорен оператор, ТВ и филмов оператор, 

втори ТВ и филмов оператор, отговорен режисьор на видеосмесителен пулт, режисьор на 
видеосмесителен пулт, художник-изпълнител, отговорен звукорежисьор, звукорежисьор, 
музикален оформител, звукооператор, фототехнолог, говорител, отговорен електроинженер, 
отговорен инженер, отговорен анализатор, видеоинженер, звукоинженер, технолог, сервизен 
инженер, инженер по монтажа, ръководител на техническа смяна, отговорен 
видеомонтажист, видеомонтажист, видеотехник, видеооператор, звукотехник, сервизен 
техник, енергетик, механик, механик по монтаж на ТВ техника, техник по монтаж на ТВ 
техника, мачтовик, ръководител на художествено осветление, осветител, оператор на 
краново-фартова техника, анализатор, координатор, видеотекар, филмотекар, фонотекар, 
завеждащ постановъчната част, управител на ателие, театърмайстор, реквизитор, гримьор-
перукер, гримьор, театрален железар, театрален дърводелец, театрален гардеробиер, 
работник по извозване на декори, работник по монтаж на декори, полиграфист-отговорник на 
печатна база, полиграфист, работник по техническата обработка на текстова информация, 
уредник на програма - 26 работни дни. 


