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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  815030 МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ 

Специалност  8150301 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И 

НОКТОПЛАСТИКА 

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: 296 учебни часа 

Брой часове по практика: 364 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 „МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ“, 

специалност „МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА”, обучаваният трябва: 

 

ДА ЗНАЕ: 

 изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при предлагането на услуги; 

 основните правила за безопасна работа със специализираната техника на работното място, 

познава и използва по предназначение лични предпазни средства; 

 изискванията за опазване на околната среда; 

 да зачита религиозните и културните особености на посетителите (потребителите), не 

допуска проява на дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание; 

 организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъжностните лица; 

 правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда; 

 пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и 

държавата в тях; 

 да формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и повишаване 

на квалификацията си; 

 да осигурява безопасността и сигурността на потребителите на фризьорски и козметични 

услуги в обекта; 

 принципите, правилата и изискванията на професионалната етика, международните и 

европейски стандарти за работа с козметични продукти и апаратура; 

 да използва информационните и комуникационните технологии, приложими при 

предлагането на фризьорски и козметични услуги; 

 основните процеси на предлаганите услуги и използваните уреди и съоръжения в 

прилагането им; 

 правилата за използване и съхранение на козметични продукти; 

 използва правилно професионалната терминология при комуникация с клиенти и с колеги. 
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ДА МОЖЕ: 

 да обяснява детайлно на клиента предлаганите услуги и очакваните резултати от 

тях; 

 да използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за 

маникюр, педикюр и ноктопластика; 

 да избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и 

ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката; 

 да избира подходяща технология и спазва технологичната последователност при 

работа; 

 да познава тенденциите и съвременни модни стилове; 

 да самооценява качеството на извършената работа в съответствие с 

нормативните изисквания и стандарти; 

 да изпълнява текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с 

конкретните трудовата дейност маникюр, педикюр и ноктопластика. 
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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 30 22 8 

1 Здравословни и безопасни условия на труд 12 10 2 

2 Икономика 18 12 6 

Б ОТРАСЛОВА задължителна професионална подготовка 180 99 81 

1 Езиково обучение/английски език 60 30 30 

2 Компютърно обучение 60 30 30 

3 Счетоводство 30 15 15 

4 Трудово-правно законодателство 30 24 6 

В 

СПЕЦИФИЧНА задължителна професионална подготовка за 

специалността  „МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И 

НОКТОПЛАСТИКА” – 8150301 

390 175 215 

1 Основни козметични грижи 30 15 15 

2 Цветознание 18 12 6 

3 Изобразително изкуство 60 20 40 

4 Маникюр 72 30 42 

5 Ноктопластика с акрил и Custom Blended 72 30 42 

6 Ноктопластика с гел и Custom Blended 72 30 42 

7 Педикюр 48 20 28 

8 Професионална етика 18 18 - 

Г ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 60 - 60 

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ (А+Б+В+Г): 660 296 364 

 



 

СОФИЯ 2012 5 

 

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. 


