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УЧЕБЕН  ПЛАН 
 

ЗА  ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО  ПРОФЕСИЯ “КОЗМЕТИК” 
СПЕЦИАЛНОСТ „КОЗМЕТИКА“ 

 
(обучение по рамкова програма “Б”) 

 
 

Наименование и код на 
професионалното направление 

815 Фризьорски и козметични услуги 

Наименование и код на 
професията 

815020 Козметик 

Наименование и код на 
специалността 

8150201 Козметика 

Степен на професионална 
квалификация 

Втора 

Срок на обучение до 1 година 

Общ брой часове 660 учебни часа 
Брой часове по теория 300 учебни часа 
Брой часове по практика 360 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 “Козметик”,  
специалност  “Козметика”, обучаваният формира ключови професионални 
компетенции за изпълнение на основните дейности, характерни за професията, 
придобиват се знания, умения и адекватно отношение при решаване на конкретни 
проблеми. 
 
- познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната 
среда; 
- познава и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в 
съответствие с правилата за безопасна работа; 
- осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги; 
- познава пазарните отношения; 
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно 
Кодекса на труда; 
- отнася се с чувство за отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от 
екипа; 
- съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; 
- създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка 
или с компютър; 
- умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, 
информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и 
апаратура от различни български и чуждестранни източници, вкл. и интернет. 
- спазва основните принципи на работа; 
- познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно; 
- познава стиловете и модните тенденции и успешно ги прилага; 
- познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да приложи съответните 
грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия; 
- познава правилата за здравословно поддържане на ноктите; 
- правилно изпълнява дневен и вечерен грим; 
- познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от 
специфичните нужди на кожата; 
- изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете, ходилата; 
- познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична 
апаратура; 
- умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за 
процедури в козметичния салон; 
- познава основните правила за здравословен начин на живот; 
- умее да изготвя специфична индивидуална програма за водни процедури и релакс; 
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- умее да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с 
клиенти и колеги. 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 
Входящо образователно ниво: 
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията 
"Козметик" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 
години, е завършено основно образование 
 
Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение: 
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско 
свидетелство, доказващо, че професията "Козметик" не му е противопоказна. 
 
Възможности за продължаване на професионалното обучение и 
професионална реализация: 
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална 
квалификация, могат да повишават квалификацията си в следните сфери: 
дерматокозметика - за работа в екип с дерматолози; апаратна козметика – за работа 
в медицински центрове по пластична хирургия или центрове за красота, оборудвани 
с ново поколение козметични апарати; SPA и Wellness процедури за релакс и добро 
самочувствие; професионален грим - за нуждите на телевизионния, модния и 
театралния грим. 
 
Завършилите обучение по професията "Козметик" - втора степен на професионална 
квалификация, могат да повишават квалификацията си с цел разработване на 
собствено козметично студио по следните теми: създаване и управление на 
козметичен салон или SPA/Wellness център; реклама и популяризиране на услугите 
за красота; продажби; изграждане и развитие на екип за козметичен салон или 
SPA/Wellness център. 
 
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията 
"Козметик", могат да заемат длъжностите  
5141-2004 Козметик 
5141-2005 Маникюрист 
5141-2006 Обслужващ баня 
5141-2007 Обслужващ сауна  
5141-2008 Педикюрист в салони за красота 
5220-2005 Продавач - консултант в магазини за козметични продукти или фирми за 
търговия с апарати и инструменти за козметични дейности, както и на други 
длъжности включени при актуализиране на НКПД 
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УЧЕБЕН ПЛАН 

№ Наименование на модулите 
Общ брой 

учебни 
часове 

От тях: 

теория практика 

А. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

270 270   

А.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 42 42   

1.1. 
Здравословни и безопасни условия на труд и 
опазване на околната среда 

18 18   

1.2. Мотивация, адаптация и бизнес комуникации 12 12   
1.3. Икономика. Мениджмънт. Бизнес план 12 12   

А. 2.   ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 90 90   

2.1. Счетоводство и отчетност на фирмата 12 12   

2.2. Фирмено право, законодателство 12 12   

2.3. Компютърно обучение 36 36   

2.4. Чужд език по професията 30 30   

А. 3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 138 138   

3.1. 

Основи на медицината. Анатомия и физиология. 
Основни знания за системите в човешкото тяло – 
опорно-двигателна, мускули, храносмилателна, 
отделителна, нервна, жлези, сърдечно-съдова, 
дихателна, лимфна. Хигиена. Долекарска помощ. 

18 18   

3.2. Дерматология. Кожа-строеж, видове, проблеми 24 24   

3.3. Физиология на кожата 48 48   

3.4. Козметични средства 48 48   

3.5. Лицеви процедури. Маски. Видове 48 48   

3.6. Топлинни процедури. Приложение 48 48   

3.7. Електрически процедури. Приложение 48 48   

3.8. Грим. Продукти. Уреди, инструменти и употреба 48 48   
3.9. Епилация и депилация 48 48   

3.10. Масаж. Видове. Изпълнение 48 48   

3.11. 
Професионална етика. Работа с клиенти. Работа на 
рецепция 

24 24   

  УЧЕБНА ПРАКТИКА 150   150 

  по технология на специалността       

  ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 180   180 

Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

                                       ВСИЧКО А+Б 660 300 360 
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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. 


