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УЧЕБЕН  ПЛАН 

ЗА  ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПО  ПРОФЕСИЯ “МАНИКЮРИСТ-ПРЕДИКЮРИСТ” 

СПЕЦИАЛНОСТ “МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА” 

(обучение по рамкова програма “Б”) 
 

Наименование и код на 
професионалното 
направление 

815 Фризьорски и козметични услуги 

Наименование и код на 
професията 

815 Маникюрист-педикюрист 

Наименование и код на 
специалността 

8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика 

Степен на професионална 
квалификация 

Втора 

Срок на обучение до 1 година 

Общ брой часове 660 учебни часа 

Брой часове по теория 318 учебни часа 

Брой часове по практика 342 учебни часа 

Форма на обучение дневна 

Организационна форма квалификационен курс 

Минимално входящо 
образователно равнище: 

завършен клас от средното образование или 
завършено средно образование или основно 
образование 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Изисквания за входящо минимално образователно равнище 

 за лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или 
завършено средно образование или основно образование. За обучение по 
професията „Mаникюрист-педикюрист" с придобиване на втора степен на 
професионална квалификация по специалността „Маникюр, педикюр и 
ноктопластика" не се изисква лицата да притежават предишна 
професионална квалификация по други сродни професии. За лица, които 
удостоверят завършено професионално обучение по определен учебен 
предмет и/или модул, включени в учебното съдържание от учебния план за 
придобиване на степен на професионална квалификация за професията 
„Mаникюрист-педикюрист", може да се организира обучение за отделен 
кандидат или за група от лица с еднакво входящо образователно и 
квалификационно равнище. 

 Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически 
годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с 
медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е 
противопоказна. 

 
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
Придобилите втора степен на професионална квалификация по специалността 
„Маникюр, педикюр и ноктопластика" могат да продължат обучението си за 
придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност 
„Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност". 
 
Съгласно НКПД - 2011, придобилите втора степен на професионална квалификация по 
професията „Маникюрист-педикюрист" могат да заемат следните длъжности от динична 
група 5142: 5142-2003 Маникюрист, 5142-2004 Педикюрист, както и други длъжности, 
включени при актуализиране на НКПД. 
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ІІ. УЧЕБЕН ПЛАН 
 

№ Наименование на модулите 
Общ брой 

учебни 
часове 

От тях: 

теория практика 

А. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

288 288   

А.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА 

36 36   

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

12 12   

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 

162 162   

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. Структура на кожата и ноктите 48 48   

3.3. Маникюр 48 48   

3.4. Педикюр 48 48   

3.5. Ноктопластика 48 48   

3.6. Взаимодействието маникюрист – клиент 24 24   

  УЧЕБНА ПРАКТИКА 150   150 

  по технология на специалността       

  ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 162   162 

Б. ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 60 30 30 

                                       ВСИЧКО А+Б 660 318 342 
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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. 

 


