
Курс за професионално обучение по 

Придобиване на степен на професионална квалификация: ВтораПридобиване на степен на професионална квалификация: Втора  
Продължителност на обучението: 83 дниПродължителност на обучението: 83 дни  

Общ брой часове (теория / практика): 660 часаОбщ брой часове (теория / практика): 660 часа
теория - 136 учебни часа и практика- 524 учебни часатеория - 136 учебни часа и практика- 524 учебни часа

Форма на обучение: дневнаФорма на обучение: дневна

Професия - Маникюрист – педикюристПрофесия - Маникюрист – педикюрист   
Код: 815030Код: 815030

Специалност - Маникюр, педикюр и ноктопластикаСпециалност - Маникюр, педикюр и ноктопластика
Код: 8150301Код: 8150301

  
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКАПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  
    Програмата стартира с изучаване на здравословните иПрограмата стартира с изучаване на здравословните и
безопасни условия на труд по професията, икономика ибезопасни условия на труд по професията, икономика и
предприемачество. В отрасловата професионалнапредприемачество. В отрасловата професионална
подготовка курсистите овладяват знания и умения относноподготовка курсистите овладяват знания и умения относно
организационните изисквания в трудовия процес заорганизационните изисквания в трудовия процес за
упражняване на професията, етични норми вупражняване на професията, етични норми в
комуникацията, общуване на чужд език, маркетинг икомуникацията, общуване на чужд език, маркетинг и
реклама.реклама.
Учебните предмети в частта по специфичнатаУчебните предмети в частта по специфичната
професионална подготовка включват теми като:професионална подготовка включват теми като:
биологични, анатомични и физиологични познания забиологични, анатомични и физиологични познания за
кожата и ноктите; патологии, алергии и заболявания покожата и ноктите; патологии, алергии и заболявания по
кожата и ноктите; предлагане и извършване на услугатакожата и ноктите; предлагане и извършване на услугата
„маникюр“, извършване на услугата „лакиране“, предлагане„маникюр“, извършване на услугата „лакиране“, предлагане
и извършване на услугата „педикюр“, предоставяне наи извършване на услугата „педикюр“, предоставяне на
услугата „ноктопластика и поддръжка на ноктопластика“,услугата „ноктопластика и поддръжка на ноктопластика“,
наука за цветовете, декорации; употреба на инструменти инаука за цветовете, декорации; употреба на инструменти и
препарати, специфични за специалността и др.препарати, специфични за специалността и др.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА 

За допълнителна информация:
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

e-mail: chrdri@chrdri.net, тел.: +359 2 994 70 11

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С: 

- организиран транспорт- организиран транспорт
единадесет съвременноединадесет съвременно
обооборудвани учебни залирудвани учебни зали
- модерна конферентна- модерна конферентна
зала с възможност зазала с възможност за
симултанен превод отсимултанен превод от
няколко езиканяколко езика

- - копирни, компютърникопирни, компютърни
услуги и интернетуслуги и интернет
  - хотелска част с три- хотелска част с три
корпусакорпуса
  - ресторант със сто- ресторант със сто
места и барместа и бар
  - тенис на корт- тенис на корт  

- тенис на маса- тенис на маса
- билярд- билярд
- дартс- дартс
- - баскетболнабаскетболна
площадкаплощадка
- фитнес-зала и- фитнес-зала и
саунасауна



НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Курсът се провежда в рамките на изпълнение на
националния план за действие по заетостта за 2022 г.
В него имат право да участват безработни лица,
регистрирани в бюрата по труда в град София,
консултирани и насочени от съответните служби по
местоживеене. За участие може да се обърнете към
Вашия трудов консултант!
Изискване за входящо минимално образователно ниво
към кандидатите: завършен първи гимназиален етап
на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените
Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента
на образование, общообразователния минимум и
учебния план (ЗСООМУП).

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА

 Маникюрист-педикюристът намира професионална
реализация в салони за красота, в специализирани
маникюр/педикюрни салони, на обособени работни
станции в търговски обекти и круизни кораби или
предлага услугата по домовете на клиентите.
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията "Маникюрист-
педикюрист" може да постъпва на работа на следните
длъжности от НКПД - 2011: 5142 - 2003 Маникюрист;
5142 - 2004 Педикюрист, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.

ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

 Обучението се осъществява съгласно държавния
образователен стандарт за придобиване на
квалификация по професията „Маникюрист-
педикюрист“, които определят професионалните
компетенции, необходими за упражняване на
професията. Курсът се провежда по предварително
утвърден от директора на Центъра график. Центърът
разполага с високо квалифицирани преподаватели и
напълно оборудвани учебни кабинети за провеждане
на теоретичното и практическо обучение. За
осъществяване на професионалната практика, ЦРЧРРИ
осигурява условия в реална работна среда на всеки
обучаем. Методите на преподаване са съобразени с
възрастовата група. Проверката и оценката на
постигнатите резултати се осъществяват съгласно
разпоредбите на нормативните документи и
изискванията, заложени в правилника за устройството
и дейността на Центъра.

 
ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

   Курсът завършва с полагане на държавен изпит по
теория и по практика на професията, като придобитата
втора степен се удостоверява със Свидетелство за
професионална квалификация, съгласно нормативните
изисквания

https://www.facebook.com/
chrdri.kremikovciКУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

www.chrdri.net

https://www.facebook.com/chrdri.kremikovci
http://www.chrdri.net/

