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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

ЗA ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“ 

(СЪГЛАСНО ЧЛ. 10 ОТ ЗПОО) 

 

 Код  Наименование  

Професионално направление 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ 

Професия  815010 ФРИЗЬОР 

Специалност  8150101 ФРИЗЬОРСТВО 

Степен на професионална 

квалификация 
втора 

 

Входящо образователно ниво: средно образование 

Срок на обучение: 22 учебни седмици 

Общ брой часове: 660 учебни часа 

Брой часове по теория: 258 учебни часа 

Брой часове по практика: 402 учебни часа 

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна 

Организационна форма: квалификационен курс 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА 

(СПЕЦИАЛНОСТТА)  

След завършване на професионалното обучение по професия „ФРИЗЬОР“, специалност 

„ФРИЗЬОРСТВО”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 основните правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

 основите на пазарната икономика в отрасъла; 

 същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип; 

 нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения; 

 основни чуждоезикови понятия и изрази; 

 цел и задачи на материалознанието; 

 основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата; 

 анатомия и физиология на кожата; 

 козметичните недостатъци; 

 физиологичното действие на масажа; 

 новостите в козметиката; 

 методите на хигиената; 

 пропорциите на човешката фигура; 

 основните понятия от цветознанието. 
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ДА МОЖЕ: 

 да дезинфектира инструментите; 

 да организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна мед. помощ; 

 да извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи; 

 да оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето; 

 да подстригва коса с ножица или бръснач; 

 да подстригва силно къдрави коси; 

 да изработва подстригване – средно и високо; 

 да изработва детско и юношеско подстригване; 

 да извършва процедурите, свързани с водната ондулация; 

 да изработва фризури при обикновени и специални случаи; 

 да извършва студено дълготрайно къдрене; 

 да извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни 

препарати; 

 да извършва частично изсветляване на косата; 

 да боядисва коси в различни тонове; 

 да извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете; 

 да оформя и изработва различни видове бради и мустаци; 

 да извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава; 

 да прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, 

боядисване и изсветляване на коса; 

 да работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически. 

 да поддържа безупречен професионалния си облик /външен вид, лична хигиена, 

професионално поведение, обноски/. 

 да създава атмосфера на дружелюбност и доверие между туристите и 

обслужващия персонал. 

 да извършва социологически проучвания за социално-демографския състав на 

туристическия контингент.  

 да организира ефективно работното си време и да може да участва и ръководи 

занимания от масовия спорт. 

 да импровизира и води основните анимационни прояви. 

 да създава настроение и активизира поведението на туристите за 

удовлетворяване на специфичните потребности от общуване, движение, 

обогатяване на културата, творчество, приятни преживявания. 

 да разработва комплексни програми за активен отдих изпълнени с развлечения 

и приятни преживявания, културни занимания и духовно обогатяване.  

 да планира и провежда комплексни програми; 

 да уважава личността на гостите, техните изисквания, интереси, настроения, 

нагласа.  
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО РАЗДЕЛИ, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

И ЧАСОВЕ 

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява  завършване на 

желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни 

програми. 

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.  

 

 

№ Наименование на разделите и учебните предмети 

Общ 

брой 

уч.ч. 

От тях: 

теория практика 

А ОБЩА задължителна професионална подготовка 145 74 71 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 10 6 4 

2 Компютърно обучение 40 15 25 

3 Чуждоезиково обучение – английски език 50 25 25 

4 Основи на пазарната икономика 15 10 5 

5 Трудово-правни норми. Организация на трудовия процес 15 11 4 

6 Бизнес комуникации 15 7 8 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 135 74 61 

1 Материалознание 40 22 18 

2 Организация на работното място 25 10 15 

3 Въведение в козметиката 40 22 18 

4 Хигиена и неотложна медицинска помощ 30 20 10 

В 
СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „ФРИЗЬОРСТВО” – 8150101 
380 110 270 

1 Изобразително изкуство 50 20 30 

2 Фризьорство 270 90 180 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 60 - 60 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г): 660 258 402 
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ІІІ. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Завършването на един модул се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4/ 16.04.2003 г. за 

документите за системата на народната просвета, с УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ. 

2. Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен 

на професионална квалификация по професията (специалността). 

3. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с 

полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. 

за системата за оценяване (ДВ, бр.37/ 22.04.2003 г.) 

4. Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни 

програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по 

професията. 

5. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се 

удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. за документите за системата на народната 

просвета, със: 

 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ - издавано за професии, упражняването на 

които изисква правоспособност. 


