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ЗА  ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ   

ПО  ПРОФЕСИЯ “ФРИЗЬОР” 

СПЕЦИАЛНОСТ “ФРИЗЬОРСТВО” 

(обучение по рамкова програма “Б”) 
 

Наименование и код на 
професионалното направление 

815 Фризьорски и козметични услуги 

Наименование и код на професията 815010 Фризьор 
Наименование и код на специалността 8150101 Фризьорство 
Степен на професионална 
квалификация 

Втора 

Срок на обучение до 1 година 

Общ брой часове 660 учебни часа 
Брой часове по теория 280 учебни часа 
Брой часове по практика 380 учебни часа 

Форма на обучение дневна 

Организационна форма квалификационен курс 

Минимално входящо образователно  

равнище 
завършено основно образование 
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І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА 
 
След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор” – 
специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва да: 

  знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на 
професията и за опазване на околната среда, познава и използва личните 
предпазни средства; 

 комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно 
професионална терминология; 

 разбира своята роля в трудовия процес; 
 отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията; 
 разпределя задачите между членовете на екипа в зависимост от квалификацията 

им; 
 познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно 

Кодекса на труда; 
 познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, 

институциите и държавата в тях; 
 формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж към развитие и 

повишаване на квалификацията си; 
 знае общите правила за работа с персонален компютър; 
 разбира значението и ролята на използваните компютърна техника и приложени 

програми; 
 прилага уменията за ползване на базови и специални програмни пакети; 
 осъществява кратка комуникация на чужд език, разбира текстове от 

професионалната област. 
 спазва основните принципи на работа; 
 познава всички видове инструменти, пособия и материали и ги използва 

правилно; 
 познава състава и свойствата на препаратите, използвани във фризьорството, и 

тяхното предназначение; 
 спазва технологичната последователност при извършване на определена 

манипулация (услуга), процедура; 
 познава стиловете и модните тенденции в отрасъла и успешно ги прилага;  
 прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;  
 спазва общите и специфичните хигиенни норми;  
 познава инструментите, пособията и материалите, използвани във фризьорството, 

и професионално си служи с тях; 
 избира правилно препаратите според предназначението им и състоянието на 

косата; 
 има изградени естетически критерии за съвременните стилове във 

фризьорството;  
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 контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните 
изисквания;  

 притежава теоретични знания и практически умения за изискванията при 
оформяне на фризура;  

 спазва технологичната последователност при работа;  
 определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни 

счетоводни дейности;  
 планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали 

проблеми, свързани с трудовата дейност;  
 използва комуникативните си умения при работа с клиенти;  
 при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;  
 ползва професионални издания и други източници с цел актуализиране техниката 

си на работа; 
 адаптира се към бързо променящите се условия в професията, към новите 

технологии при въвеждането им. 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ЗА ОБУЧЕНИЕ 
   1. Входящо минимално образователно равнище: 
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 
"Фризьор" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 
години, е завършено основно образование. 
 
   2. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско 
свидетелство, доказващо, че професията "Фризьор" не му е противопоказна. 
 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 
обучаваният може да повишава квалификацията си чрез обучение в курсове и 
семинари, участие в симпозиуми, работни срещи и други прояви в бранша. –  
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УЧЕБЕН ПЛАН 
 

№ Наименование на модулите 
Общ брой 

учебни 
часове 

От тях: 

теория практика 

А. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

250 250   

А.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

60 60   

1.1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8   

1.2. Компютърно обучение 12 12   

1.3. 
Трудово-правни и икономически знания.  
Организация на трудовия процес 

8 8   

1.4. 
Мотивация, предприемачески дух и 
комуникативни умения 

8 8   

1.5. Езиково обучение  24 24   

А. 2.   ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

24 24   

2.1. Материалознание 24 24   

2.2. Организация на работното място 8 8   

2.3. Въведение в козметиката 24 24   

2.4. Хигиена и неотложна медицинска помощ 52 52   

А. 3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

166 166   

3.1. 
Дерматология. Кожа-строеж, видове, 
проблеми. Физиология на кожата. 
Заболявания и алергии 

24 24   

3.2. 
Наука за косата. Структура на косъма. Грижи 
за косата. Хигиена. Маски. Масажи  

24 24   

3.3. Дамско и мъжко фризьорство 100 100   

3.4. Професионална етика. Работа с клиенти  18 18   

  УЧЕБНА ПРАКТИКА 150   150 

  по технология на специалността       

  ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 200   200 

Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

                                       ВСИЧКО А+Б 660 280 380 
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IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Всеки един от модулите е отделен и относително цялостен и самостоятелен 
учебен блок; 

2. При завършване на всеки един от модулите се полага изпит за определяне на 
оценка по теория и практика на професията; 

3. Изпитите се определят от обучаващата институция; 
4. Завършването на един модул представлява част от професията и се удостоверява 

с удостоверение за професионално обучение; 
5. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на 

професионална квалификация по професията; 
6. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална 

квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на 
професията и практика на професията; 

7. Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се 
провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните 
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията; 

8. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на 
професионална квалификация по професията се удостоверява със свидетелство 
за професионална квалификация. 


