ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към СДРУЖЕНИЕ «ПАРТНЬОРИ – КС»
София 1229, жк «Връбница», бл. 534
тел. 0886 38 00 31; 0884 27 01 04
e-mail: partners_ks@mail.bg

УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “ФРИЗЬОР”
СПЕЦИАЛНОСТ “ФРИЗЬОРСТВО”
(обучение по рамкова програма “Б” съгласно чл. 10, чл. 11, чл. 12 от ЗПОО)

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

660 учебни часа

Общ брой часове

660 учебни часа

Брой часове по теория

192 учебни часа

Брой часове по практика

468 учебни часа

Форма на обучение

дневна, задочна, дистанционна, индивидуална,
групова, вечерна

Организационна форма

квалификационен курс

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор” –
специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва да придобие знания относно:
•

Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса
на труда, договорните отношения между работодател и работник,
правомощията на длъжностните лица, съобразно длъжностната му
характеристика

•

Здравословните и безопасни условия на труд;

•

Бизнес комуникации и работа в екип;

•

Организацията и управлението на производството;

•

Цели и задачи на материалознанието - материали за работа по професията;

•

Технологии и техники във фризьорството;

•

Новостите във фризьорството;

•

Основните характеристики на съвременните средства за прилагане на
хигиенни процедури и други манипулации върху косата – химични продукти;

•

Технология на декоративното фризьорство;

•

Технология на приготвяне и прилагане на различни видове маски за коса;

•

Инструментариум за работа във фризьорството – основни характеристики,
поддържане и грижи за инструментите;

•

Електрически апарати, които се използват при работа във фризьорския салон;

•

Видове масажи на главата; Физиологичното действие на масажа; Техника на
масажа;

•

Методите на хигиената;

•

Дезинфектиране на инструментите, помещенията, лична хигиена;

•

Организиране на предварителни мерки за осигуряване на безопасни условия
на труд и неотложна медицинска помощ;

•

Оказване на до-лекарска помощ при различни случаи;

•

Безопасната работа с електроуредите във фризьорския салон;

•

Обработката на косата в зависимост от структурата на косъма;

•

Прилагане на различни видове процедури за косата – миене, къдрене,
боядисване, масажи, оформяне на прически;

•

Прилагане на химични продукти при боядисване; предпазване на клиента при
алергии;

•

Приготвяне и полагане на маски и компреси върху косата – водна ондулация;

•

Извършване на класически масаж на главата;

•

Грижи за инструментариума и електроуредите;

•

Основни техники за подстригване (дамско и мъжко подстригване);

•

Основни техники и модели за изработване на прически (с маша, сешоар и др.);

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
•
Завършен 6-ти клас от основното образование;
•
Завършено основно образование;
•
Завършен клас от средното образование;
•
Завършено средно образование
2. 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
- Придобилите професионална квалификация “ФРИЗЬОР”, Втора степен,
специалност “ФРИЗЬОРСТВО” имат право да постъпват на работа на длъжностите
(професиите) от професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги”.
- Придобилите първа степен на професионална квалификация по професия
“ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” могат да продължат обучението си по
същата специалност за придобиване на втора степен на професионална
квалификация.

