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Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с организирането и провеждането
на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация по
професия за ученици, обучавани при условията и реда на § 24, ал. 2 от Закона за
училищното и предучилищното образование

УТВЪРЖДАВАМ
Национална изпитна програма за провеждане на държавни изпити за
придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия код 815020
„Козметик“, специалност код 8150202 „Организация и технология на козметичните
услуги“ от професионално направление код 815 „Фризьорски и козметични услуги“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова заместник-министър на образованието и науката.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Код по
СППОО

Наименование

Професионално
направление

815

„ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ“

Професия

815020

„КОЗМЕТИК“

Специалност

8150202

„ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА
КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ“

Утвърдена със Заповед № .................................. г.

София, 2018 година

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛ НА ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА
Националната изпитна програма е предназначена за организиране и провеждане
на държавните изпити по теория и по практика за придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професия код 815020 „Козметик“, специалност код
8150202 „Организация и технология на козметичните услуги“ от професионално
направление код 815 „Фризьорски и козметични услуги“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Целта на настоящата национална изпитна програма е да определи единни
критерии за оценка на професионалните компетенции на обучаваните, изискващи се за
придобиване на трета степен по изучаваната професия „Козметик“, специалност
„Организация и технология на козметичните услуги“.
Националната изпитна програма е разработена във връзка с чл. 36 от Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО) в съответствие с Държавното
образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Козметик“,
специалност „Организация и технология на козметичните услуги“.
ІІ.
СЪДЪРЖАНИЕ
НА
НАЦИОНАЛНАТА
Настоящата национална изпитна програма съдържа:

ИЗПИТНА

ПРОГРАМА

1. За държавния изпит по теория на професията и специалността:
а. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание
б. Критерии за оценяване
2. За държавния изпит по практика на професията и специалността:
a. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания
б. Критерии за оценяване
3. Система за оценяване
4. Препоръчителна литература
5. Приложения
a. Примерен билет за държавния изпит по теория на професията и
специалността.
б. Примерно практическо задание за държавния изпит по практика
ІІІ. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Изпитни теми с план-тезис на учебното съдържание
ИЗПИТНА ТЕМА № 1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СУХА КОЖА
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на терапевтична процедура за суха
кожа
2. Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване
3. Анализ на суха кожа по 5-те начина

4. Етапи при извършване на терапевтична процедура за суха кожа - описание на
процедурата и използвани козметични продукти
5. Ръчен пилинг за суха кожа - цел, използвани козметични средства и техника на
изпълниние на процедурата
6. Хигиенно-козметичен масаж - цел, техника на изпълнение на процедурата
7. Санитарно-хигиенни изисквания при ръчен пилинг и хигиенно-козметичен масаж
8. Организация и планиране на трудовата дейност в козметичното студио
№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 1

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
терапевтична процедура за суха кожа

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента

2

3

Анализира състоянието на сухата кожа по 5-те начина

10

4

Описва етапите при извършване на терапевтична процедура за
суха кожа, както и подходящите за целта козметични
продукти
Познава целта, използваните козметични средства и техниката
на изпълнение на ръчен пилинг при суха кожа

10

6

Познава целта и техниката на изпълнение на хигиеннокозметичен масаж

10

7

Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание на
ръчен пилинг за суха кожа и хигиенно-козметичен масаж
Познава организацията на работата в козметичното студио и
планирането на трудовата дейност

5

5

8

Общ брой точки

10

10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА МАЗНА КОЖА
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на терапевтична процедура
мазна кожа
2. Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване
3. Анализ на мазна кожа по 5- те начина
4. Етапи при извършване на терапевтична процедура за мазна кожа- описние
процедурата и използвани козметични средства
5. Вапоризация - предназначение, устройство на апарата Вапозон и техника
изпълнение на процедурата
6. Лечебен масаж на професор Поспелов - цел, козметични средства, техника
изпълнение

за

на
на
на

7. Д`арсонвализация - предназначение, устройство на апарата Дарсонвал и техника
на изпълнение на процедурата
8. Санитарно-хигиенни изисквания при работа с Вапозон и Дарсонвал и при
провеждане на лечебен масаж по схемата на професор Поспелов
9. Основни характеристики и функции на оперативния мениджмънт
№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 2

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
терапевтична процедура за мазна кожа

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване на
клиента

2

3

Анализира състоянието на мазната кожа по 5-те начина

5

4

Описва етапите при извършване на терапевтична процедура за
мазна кожа, както и подходящите за целта козметични средства
Познава предназначението, устройството и техниката на
изпълнение при работа с апарата Вапозон

5

5
6
7
8

9

10

Описва целта, използваните козметични средства и техниката на
изпълнение на лечебния масаж на професор Поспелов
Познава предназначението, устройството и техниката на
изпълнение с апарата Дарсонвал
Познава санитарно-хигиенни изисквания при работа с Вапозон,
Дарсонвал и при изпълнение на лечебния масаж на професор
Поспелов
Обяснява основните характеристики и функции на оперативния
мениджмънт

10

Общ брой точки

60

10
5

10

ИЗПИТНА ТЕМА № 3. ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ ПРИ МАЗНА КОЖА
План-тезис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовка на работното място за извършване на почистване на лице при мазна
кожа
Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване
Анализ на мазна кожа по 5- те начина
Етапи при почистване на лице при мазна кожа – описание на процедурата и
използвани козметични средства
Вапоризация - предназначение, устройство на апарата Вапозон и техника на
изпълнение на процедурата
Почистване на лицето от комедони и милиуми - цел, козметични средства и
материали, техника на изпълнение
Д`арсонвализация - предназначение, устройство на апарата Дарсонвал и техника
на изпълнение на процедурата

8.
9.

Санитарно-хигиенни изисквания при работа с Вапозон и Дарсонвал и при
провеждане на почистване на лицето от комедони и милиуми
Организация на работата в студиото за красота: планиране на разширяване на
дейността - разработване на схеми за разширяване на предлаганите услуги

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 3

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
почистване на лице при мазна кожа

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента

2

3

Анализира състоянието на мазната кожа по 5-те начина

5

4

Описва етапите при почистване на лице за мазна кожа, както
и подходящите за целта козметични средства
Познава предназначението, устройството и техниката на
изпълнение при работа с апарата Вапозон

5

5
6

7
8

9

10

Описва целта, използваните козметични средства и техниката
на изпълнение на почистване на лицето от комедони и
милиуми
Познава предназначението, устройството и техниката на
изпълнение с апарата Дарсонвал
Познава санитарно-хигиенни изисквания при работа с
Вапозон, Дарсонвал и при изпълнение на почистване на
лицето от комедони и милиуми
Знае и обяснява планирането на разширяване на дейността в
студиото за красота

10

Общ брой точки

60

10
5

10

ИЗПИТНА ТЕМА № 4. ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПИГМЕНТИРАНА КОЖА
План-тезис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовка на работното място за извършване на избелваща терапия при
пигментирана кожа
Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване
Анализ на типовете пигментирана кожа по 5-те начина
Пигментации по кожата – видове, причини за появата им, разположение
Етапи при извършване на избелваща терапия при пигментирана кожа – описание
на процедурата и използваните козметични средства
Пилинг с киселини - цел, използвани козметични средства и техника на
изпълнение на процедурата
Организация и планиране на дейностите при изработване на на структура на
малък салон - нива на йерархията, задачи

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 4

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
избелваща терапия при пигментирана кожа

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента.

2

3

Анализира типовете пигментирана кожата по 5-те начина

10

4

Описва видовете пигментации по кожата, тяхното
разположение и причините за появата им

10

5

Описва етапите и процедурата при извършване на избелваща
терапия при пигментирана кожа, както и подходящите за
целта козметични средства
Описва целта, използваните козметични средства и техниката
на изпълнение на пилинга с киселини

15

Познава организацията и планирането на дейностите при
изработването на структура на малък салон, нивата на
йерархия и задачите

10

6
7

Общ брой точки

10

60

ИЗПИТНА ТЕМА № 5. ТЕРАПИЯ СЛЕД ПРЕКАРАНО АКНЕ
План-тезис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подготовка на работното място при извършване на терапия след прекарано акне
Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
Анализ на типа кожа и на състоянието й след прекарано акне
Етапи на извършване на терапия след прекарано акне – описание на процедурата
и използваните козметични средства
Вапоризация - предназначение, устройство на апарата Вапозон и техника на
изпълнение на процедурата
Почистване с ултразвук – устройство на апарата, цел, техника на изпълнение и
използвани козметични средства
Лечебен масаж на Жаке - цел, използвани козметични средства, техника на
изпълнение
Санитарно - хигиенни изисквания при работа с Вапозон, почистващ ултразвук и
при описание на лечебен масаж по схемата на Жаке
Видове контрол в студиото за красота

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 5

Максимален
брой точки

1

Описва изискванията за подготовка на работното място при
извършване на терапия след прекарано акне

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване на
клиента.

2

3

Описва типа кожа и анализира състоянието й след прекарано
акне

5

4

Описва етапите и процедурата за извършване на терапия след
прекарано акне, както и подходящите за целта козметични
средства
Познава предназначението, устройството, техниката на
изпълнение при работа с апарата Вапозон

5

5

10

6

Познава целта, устройството, техниката на изпълнение и
използваните козметични средства при работа с апарата
Почистващ ултразвук

10

7

Описва целта, използваните козметични средства и техниката на
изпълнение на лечебния масаж на по Жаке

10

8

Познава санитарно-хигиенни изисквания при работа с Вапозон,
почистващ ултразвук и при описание на лечебен масаж по
Жаке
Описва видовете контрол в студиото за красота

5

10

Общ брой точки

60

9

ИЗПИТНА ТЕМА № 6. ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЖЕЛАНОТО
ОКОСМЯВАНЕ
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на процедура за отстраняване на
нежеланото окосмяване
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Анализ на устройството на косъма и на видовете окосмяване
4. Видове кола маска според температурата, според състава и според сезонното
приложение
5. Индикации и контраиндикации за приложение на кола маска
6. Предимства и недостатъци на различните видове кола маски
7. Колотопители - предназначение и устройство
8. Етапи при изпълнение на процедурата за отстраняване на нежеланото
окосмяване с кола маска и описание на процедурата
9. Санитарно-хигиенни изисквания при отстраняване на окосмяването с кола маска
10. Планиране на дейностите за изработване на структура на голям салон (СПА
център) - нива на йерархията, задачи

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 6

Максимален
брой точки

1

Описва изискванията за подготовка на работното място за
извършване на процедура за отстраняване на нежеланото
окосмяване

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента.

2

3

Анализира устройството на косъма и видовете окосмяване

5

4

Познава видовете кола маска според температурата, според
състава и според сезонното приложение

5

5

Познава индикациите и контраиндикациите за приложението на
кола маска

5

6

Описва предимствата и недостатъците на различните видове
кола маска

5

7

Познава предназначението и устройството на колотопителите

5

8

Описва етапите при изпълнение на процедурата за
отстраняване на нежеланото окосмяване с кола маска

15

9

Познава санитарно-хигиенни изисквания при отстраняване на
окосмяването с кола маска

5

10

Описва планирането на дейностите за изработването на
структура на голям салон

10

Общ брой точки

60

ИЗПИТНА ТЕМА № 7. ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОЦЕДУРА ПРИ СТАРЕЕЩА
КОЖА С БРЪЧКИ
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за терапевтична процедура при старееща кожа с
бръчки
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Анализ на промените при старееща кожа и анализ на бръчките
4. Етапи при извършване на терапевтична процедура при старееща кожа –
описание на процедурата и използваните козметични средства
5. Радиочестотен лифтинг - цел, устройство, използвани козметични средства и
техника на изпълниние на процедурата
6. Лимфно-дренажен масаж - цел, използвани козметични средства и техника на
изпълнение на масажа
7. Санитарно-хигиенни изисквания при радиочестотен лифтинг и лимфо-дренажен
масаж
8. Организация на работата в студиото за красота: методи за съгласуване на
работата в различните отдели и звена в студиото за красота

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 7

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
терапевтична процедура за старееща кожа с бръчки
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Анализира промените при старееща кожа и прави анализ на
бръчките
Описва етапите при извършване на терапевтична процедура
при старееща кожа
Познава целта, устройството, използваните козметични
средства и техниката на изпълнение на процедурата
радиочестотен лифтинг
Познава целта, използваните козметични средства и
техниката на изпълнение на лимфо-дренажен масаж
Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание
радиочестотен лифтинг и лимфо-дренажен масаж
Описва методите за съгласуване на работата в различните
отдели и звена в студиото за красота
Общ брой точки

3

2
3
4
5

6
7
8

2
10
10
10

10
5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 8. ОФОРМЯНЕ НА ВЕЖДИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДНЕВЕН
ГРИМ
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за оформяне на вежди и дневен грим
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Основни правила за оформяне на вежди съобразно пропорциите и формата на
лицето
4. Модни тенденции при оформянето на вежди и изготвяне на дневен грим
5. Техника за оформяне на вежди
6. Използвани продукти за подготовка на кожата преди гримиране. Видове бази за
грим и видове козметични средства и пособия за дневен грим
7. Етапи на извършване на дневен грим
8. Начини за коригиране на дефекти и несъвършенства по кожата и за постигане на
оптическа хармония на чертите на лицето
9. Санитарно-хигиенни изисквания при оформяне на вежди и дневен грим
10. Организацията на работата в студиото за красота: осъществяване на контрол същност и роля на контрола
№
1

Критерии за оценяване по изпитна тема № 8
Описва подготовката на работното място за извършване
оформяне на вежди и дневен грим

Максимален
брой точки
3

2
3
4
5
6

7
8

9
10

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Знае основните правила за оформяне на вежди, съобразно
пропорциите и формата на лицето
Познава модните тенденции при оформяне на вежди и
изготвяне на дневен грим
Описва техниката за оформяне на вежди
Описва използваните продукти за подготовка на кожата преди
гримиране, видове бази за грим, видове козметични средства
и пособия за дневен грим
Изброява етапите на извършване на дневен грим
Знае начините за коригиране на дефекти и несъвършенства по
кожата и за постигане на оптическа хармония на чертите на
лицето
Познава санитарно-хигиенни изисквания при оформяне на
вежди и изготвяне на издневен грим
Познава същността и ролята на контрола в студиото за
красота, както и методите за неговото осъществяване
Общ брой точки

2
5
5
10
5

10
5

5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 9. ВЕЧЕРЕН ГРИМ И ПОСТАВЯНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ
МИГЛИ
План - тезис:
1. Подготовка на работното място за изготвяне на вечерен грим с поставяне на
изкуствени мигли
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Модни тенденции в грима
4. Видове продукти за подготовка на кожата преди гримиране. Инструменти и
пособия за грим.
5. Етапи при извършване на вечерен грим – техника на изпълнение и използвани
козметични средства
6. Техника на поставяне на изкуствени мигли - инструменти и начин на работа
7. Влияние на светлината върху грима
8. Санитарно-хигиенни изисквания при вечерен грим и поставяне на изкуствени
мигли
9. Управление и подбор на персонала в студиото за красота

№
1

Критерии за оценяване по изпитна тема № 9
Описва изискванията за подготовка на работното място за

Максимален
брой точки
3

изготвяне на вечерен грим и поставяне на изкуствени мигли
2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента

2

3

Знае модните тенденции в грима

5

4

Описва видове продукти за подготовка на кожата преди
гримиране, инструментите и пособията за грим
Описва етапите и техниката на изпълнение при извършване на
вечерен грим, както и използваните козметични средства

10

Описва техника на поставяне на изкуствени мигли - инструменти и
начин на работа
Знае какво е влиянието на светлината върху грима

10

Познава санитарно - хигиенни изисквания при процедурата
вечерен грим и при поставяне на изкуствени мигли
Познава методите за управление и подбор на персонала в
студиото за красота

5

5
6
7
8
9

Общ брой точки

10

5

10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 10. ГРИЖИ ЗА КОЖАТА СЛЕД 30-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на козметични процедури на кожата
след 30-годишна възраст
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Анализ на типа кожа по 5-те начина и на промените в младата кожа
4. Етапи и описание на процедурата и използваните козметични продукти
5. Микродермабразио - цел, устройство, използвани козметични средства и техника
на изпълнение на процедурата
6. Кислородна терапия - цел, устройство, използвани козметични средства и техника
на изпълнение на процедурата
7. Санитарно-хигиенни изисквания за извършване на козметични процедури на
кожата след 30-годишна възраст
8. Организация на работата в студиото за красота: управление и мотивация на
персонала
№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 10

Максимален
брой точки

1

Описва изискванията за подготовка на работното място за
извършване козметични процедури на кожата след 30годишна възраст
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Анализира типа кожа по 5-те начина и промените в младата
кожа

3

2
3

2
10

4
5

6

7
8

Описва етапите и процедурата, както и подходящите за целта
козметични продукти
Познава целта, устройството, използваните козметични
средства и техниката на изпълнение на процедурата
микродермабразио
Познава целта, устройството, използваните козметични
средства и техниката на изпълнение на процедурата
кислородна терапия
Познава санитарно-хигиенни изисквания за извършване на
козметични процедури на кожата след 30 годишна възраст
Познава методите за управление и мотивация на персонала в
студиото за красота
Общ брой точки

10
10

10

5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 11. ПРОЦЕДУРИ ЗА РЪЦЕТЕ
План-тезис:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

№

Подготовка на работното място за извършване на процедури за ръцете
Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
Строеж и специфични функции на нокътя
Начини на поддържане на кожата на ръцете. Видове продукти и техника на
прилагането им
Извършване на парафинови процедури за ръце - въздействие на парафина върху
кожата на ръцете, техника на изпълнение, индикации и контраиндикации за
приложение на парафина
Етапи и техника на изпълнение на маникюр - цел, необходими инструменти,
продукти, аксесоари, показания, противопоказания
Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на процедури за ръцете
Организация на работата в студиото за красота: елементи на организация на
структурата
Критерии за оценяване по изпитна тема № 11

Максимален
брой точки

1

Описва изискванията за подготовка на работното място за
извършване на процедури за ръцете

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента

2

3

Анализира строежа и специфични функции на нокътя

5

4

Описва начините на поддържане на кожата на ръцете, видове
продукти и техника на прилагането им

5

5

Познава въздействието на парафина върху кожата на ръцете,
техниката на изпълнение, индикациите и контраиндикациите
за приложение на парафина

10

6

7
8

Описва етапите и техниката на изпълнение на процедурата
маникюр, както и необходимите инструменти, продукти и
аксесоари
Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание на
процедури за ръцете
Познава организационните дейности на структурата на
студиото за красота
Общ брой точки

20

5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 12. ПРОЦЕДУРИ ЗА ХОДИЛАТА
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на процедури за ходилата
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Строеж, форма и специфична функция на нокътната плочка
4. Начини за поддържане в добро здраве на кожата на краката. Видове продукти и
техника на прилагане
5. Извършване на парафинови процедури за краката - въздействие на парафина
върху кожата на краката, техника на изпълнение на процедурата, индикации и
контраиндикации за приложение на парафина
6. Етапи и техника на изпълнение на процедурата педикюр - цел, необходими
инструменти, продукти, аксесоари, показания, противопоказания
7. Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на процедури за краката
8. Организация на работата в студиото за красота: инструменти на организация на
дейността

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 12

Максимален
брой точки

1

Описва изискванията за подготовка на работното място за
извършване на процедури за ходилата

3

2

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента

2

3

Анализира строежа, формата и специфични функции на
нокътя

10

4

Описва начините на поддържане на кожата на ходилата,
видове продукти и техника на прилагането им
Познава въздействие на парафина върху кожата на краката,
техниката на изпълнение, индикациите и контраиндикациите
за приложение на парафина
Описва етапите и техниката на изпълнение на процедурата
педикюр, както и необходимите инструменти, продукти и
аксесоари

10

5

6

10

10

7

Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание на
процедури за ходилата

5

8

Методи за нормиране на работния процес

10

Общ брой точки

60

ИЗПИТНА ТЕМА № 13. ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОКОЛООЧЕН
КОНТУР
План-тезис:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовка на работното място за извършване на терапевтична процедура за
околоочен контур
Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
Анализ на кожата на околоочния контур
Почистване на кожата на околоочния контур - описание на процедурата и
използваните козметични средства
Ултразвукова терапия на околоочен контур - цел, устройство на апарата,
използвани козметични средства и техника на изпълнение на процедурата
Санитарно - хигиенни изисквания при извършване на терапевтична процедура за
околоочен контур
Заключителни манипулации при извършване на терапевтична процедура за
околоочен контур
Принципи на управлениския контрол в студиота по красота

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 13

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
терапевтична процедура за околоочен контур
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента.
Анализира на кожата на околоочен контур

3

2
3
4
5
6
7
8

2
10

Описва процедурата за почистване на кожата на околоочния
контур, както и подходящите за целта козметични продукти
Познава целта, устройството, използваните козметични
средства и техниката на изпълнение на процедурата ултразвук
Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание
терапевтична процедура за околоочен контур
Описва заключителните манипулации при изпълнение на
терапевтичните процедури за околоочен контур
Познава методите за нормиране на работния процес

10

Общ брой точки

60

15
5
5
10

ИЗПИТНА ТЕМА № 14. МАСАЖ НА ГРЪБ
План - тезис:
Подготовка на работното място за извършване на масаж на гръб
Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване.
Анатомия на мускулите на гърба
Физиологично влияние на масажа на гръб върху кожата
Масаж на гръб - цел, използвани козметични средства, етапи и техника на
изпълнение
6. Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на масаж на гръб
7. Организация на работата в студиото за красота: основни методи на контрол
1.
2.
3.
4.
5.

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 14

Максимален
брой точки

1

3

3

Описва подготовката на работното място за извършване на
масаж на гръб
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Описва анатомията на мускулите на гърба

10

4

Описва физиологичното влияние на масажа върху кожата

10

5

Описва целта, използваните козметични средства, етапите и
техниката на изпълнение на масажа на гръб
Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание на
масажа на гръб
Познава основните методи за контрол при извършване на
процедурите в студиото за красота
Общ брой точки

20

2

6
7

2

5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 15. МАСАЖ НА РЪЦЕ
План-тезис:
Подготовка на работното място за извършване на масаж на ръце
Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
Анатомия на мускулите на ръцете
Физиологично влияние на масажа на ръце върху мускулите
Масаж на ръце - цел, използвани козметични средства, етапи и техника на
изпълнение
6. Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на масаж на ръцете
7. Управление на персонал в студиото за красота- стил на ръководство
1.
2.
3.
4.
5.

№
1

Критерии за оценяване по изпитна тема № 15
Описва подготовката на работното място за извършване на
масаж на ръце

Максимален
брой точки
3

2
3
4
5
6
7

Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Описва анатомията на мускулите на ръцете
Описва какво е физиологичното влияние на масажа на ръце
върху мускулите
Познава целта, използваните козметични средства, етапите и
техниката на изпълнение на масажа на ръце
Познава санитарно-хигиенни изисквания при описание на
масажа на ръцете
Познава различните стилове управление на персонала
Общ брой точки

2
10
10
20
5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА № 16. ЕКСФОЛИАЦИЯ С АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ НА
ТЯЛО
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на ексфолиация с антицелулитен
масаж на тяло
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Ексфолиация - етапи и техника на изпълнение. Основни съставки, очакван ефект
от приложението й
4. Анализ на целулита – видове, степени
5. Антицелулитен масаж - цел, използвани козметични средства, техника на
изпълнение
6. Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на ексфолиация с
антицелулитен масаж на тяло
7. Регламент за получаване на санитарно разрешение за малък козметичен салон –
нормативни документи и процедура
№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 16

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
ексфолиация с антицелулитен масаж на тяло
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Описва етапите и техниката на изпълнение на ексфолиацията,
основните съставки на ексфолиращия продукт и очаквания
ефект
Описва видовете и степените на целулита

3

2
3

4
5
6
7

Познава целта, използваните козметични средства и
техниката на изпълнение на антицелулитния масаж
Познава санитарно-хигиенните изисквания при описание на
ексфолиация с антицелулитен масаж на тяло
Познава реда получаване на санитарно разрешение за

2
15

10
15
5
10

онкриване на малък козметичен салон
Общ брой точки

60

ИЗПИТНА ТЕМА 17. АПЛИКАЦИЯ
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на апликация
2. Приемане и консултиране на клиенти. Етика на обслужване
3. Подготовка на кожата за апликация - цел, основни продукти за подготовка,
техника на изпълнение
4. Извършване на апликация - основни активни съставки на продуктите за
апликация, нанасяне, основно въздействие и очаквани резултати, отстраняване
на апликиращия продукт
5. Видове подходящи комбинации между апликациите и други процедури,
предлагани в студиото за красота
6. Санитарно-хигиенни изисквания при извършване на апликация
7. Заключителни манипулации при извършване на апликация
8. Бизнес-план на малък козметичен салон
№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 17

Максимален
брой точки

1

Описва подготовката на работното място за извършване на
апликация
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента.
Описва подготовката на кожата за апликация - цел, основни
продукти за подготовка, техника на изпълнение
Описва основните активни съставки на продуктите за
апликация, нанасяне, основно въздействие, очаквани
резултати и отстраняването на апликиращия продукт
Познава видовете подходящи комбинации между
апликациите и други процедури, предлагани в студиото за
красота
Познава санитарно-хигиенните изисквания при извършването
на апликация
Описва заключителните манипулации при извършване на
апликация
Изготвя бизнес план на малък козметичен салон

3

2
3
4

5

6
7
8

Общ брой точки

2
10
15

10

5
5
10
60

ИЗПИТНА ТЕМА 18. МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО
План-тезис:
1. Подготовка на работното място за извършване на масаж на цяло тяло
2. Приемане и консултиране на клиента. Етика на обслужване

Анатомия на мускулите на тялото
Основни масажни приоми – видове, въздействие
Изисквания към масажиста и клиента
Терапевтична цел, показания и противопоказания на масажа. Изисквания към
използваните козметични средства
7. Етапи и техника на изпълнение на масаж на цяло тяло
8. Планиране необходимите за закупуване материали, следене на наличности и
изготвяне заявки към доставчиците
3.
4.
5.
6.

№

Критерии за оценяване по изпитна тема № 18

Максимален
брой точки

1

3

3

Описва подготовката на работното място за извършване на
масаж на тяло
Познава правилата и етиката при консултиране и обслужване
на клиента
Описва анатомията на мускулите на тялото

10

4

Описва основните масажни приоми – видове, въздействие

10

5

Познава изисквания към масажиста и клиента

5

6

Описва терапевтичната цел, показанията и
противопоказанията на масажа, както и изискванията към
използваните козметични средства
Етапи и техника на изпълнение на масаж на цяло тяло

10

Планиране необходимите за закупуване материали, следене
на наличности и изготвяне заявки към доставчиците
Общ брой точки

10

2

7
8

2

10

60

ІV. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И
СПЕЦИАЛНОСТТА
1. Указания за съдържанието на индивидуалните практически задания
Чрез държавния изпит по практика на специалността „Организация и технология на
козметичните услуги“ се проверяват и оценяват професионалните умения и
компетенции на обучаваните, отговарящи на трета степен на професионална
квалификация.
Държавният изпит по практика на професията и специалността се провежда в
училището и/или в реални условия.
Изпитът по практика се състои в изпълнение на козметичната процедура, за което се
изискват знания и умения, съответстващи на съдържанието на учебните програми по
професията и специалността „Организация и технология на козметичните услуги“.
Индивидуалното
изпитно
задание
съдържа
пълното
наименование
на
училището/обучаващата институция, празни редове за попълване имената на

обучавания, квалификационната форма, началната дата и началния час на изпита, краен
срок на изпита – дата и час, темата на индивидуалното практическо задание и
изискванията към крайния резултат от изпълнението на заданието. По решение на
комисията могат да се дадат допълнителни указания, които да подпомогнат обучавания
при изпълнение на индивидуалното практическо задание.
Индивидуалните практически задания се изготвят от комисията за провеждане и
оценяване на изпита по практика на професията и специалността в
училището/обучаващата институция. Всеки обучаван изтегля индивидуалното си
практическо задание, в което веднага саморъчно написва трите си имена.
За всяко индивидуално практическо задание комисията по провеждане и оценяване на
изпита по практика на професията и специалността, назначена със заповед на директора
на училището/ръководителя на обучаващата институция, конкретизира показателите по
критериите, определени в таблицата.
Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно
изпълнение на показателя. Те са в съответствие с посочената в Държавното
образователно изискване за придобиване квалификация по професията и специалността
тежест съгласно приложената по-долу таблица.

№
1.

2.

3.

4.

Национални
критерии

Показатели

Спазване на
правилата за
здравословни и
безопасни условия
на труд и опазване
на околната среда

- спазва изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд;
- не спазва изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд.

Ефективна
организация на
работното място

- рационално подрежда и използва продуктите,
инструментите и пособията, необходими за
реализацията на проектното задание;
- целесъобразно подбира необходимите инструменти,
материалите и продуктите за изпълнение на
процедурата;
- изпълнява задачата в поставения срок.
- спазва етичните норми при обслужване на
клиентите;
- спазва установените правила в салона с цел
осигуряване на комфорт на клиентите.
- избира и прилага продуктите, инструментите и
материалите целесъобразно;
- спазва технологичната последователност за
изпълнение на манипулацията;
- работи прецизно с необходимите материали,
пособия и инструменти;

Подготовка на
клиента за
манипулацията
Спазване
технологичната
последователност
на изпълнение на
манипулацията

Брой
точки
да/не

Забележка: Този критерий няма количествено изражение, а
качествено. Ако обучаваният по време на изпита създава
опасна ситуация, застрашаваща собствения му живот или
живота на други лица, изпитът се прекратява и на обучавания
се поставя оценка слаб (2)

5

5

30

5.

6.

Техника на
безопасност при
работа

Презентиране на
извършеното
практическо
задание

- справя се самостоятелно и професионално с
поставената задача.
- избира и използва правилно лични предпазни
средства;
- избира и използва правилно предпазни средства за
клиента;
- използва електрически уреди, апарати,
инструменти, материали и продукти съобразно
изискванията за безопасност.
- убедително защитава и обосновава предприетите
действия по организацията и изпълнението на
практическото задание; прави самоанализ
(самопроверка, самооценка) на извършената дейност.
Общо

V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки за всяка изпитна тема e 60, а за всяко изпитно задание е 100.
Неправилният отговор се оценява с 0 точки. Непълният отговор се оценява с част от
точките за верен и пълен отговор.
Преминаването от точки в цифрова оценка съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 3 от 2003
г. за системата на оценяване се извършва по следната формула:
Цифрова оценка = общ брой точки от всички критерии : 10
Получената цифрова оценка се изчислява с точност до 0,01.
Оценяването на писмените работи от държавния изпит по теория е в съответствие с чл.
46 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване.
Изпълнението на практическото задание от държавния изпит по практика се оценява в
съответствие с чл. 48 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване.
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VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
а) Примерен изпитен билет

………………………………………………………………………………………………….
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПО ПРОФЕСИЯ КОД 815020 „КОЗМЕТИК“
СПЕЦИАЛНОСТ КОД 8150202 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ
УСЛУГИ“

Изпитен билет № ……
Изпитна тема №………………………………………………………………………………..
План-тезис:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
……………………………………………………………….
Приложна задача (съставя се от изпитната комисия съобразно типовите приложни задачи от Раздел III, т. 2)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Председател на изпитната комисия: ……………………... ………….
(име, фамилия)

(подпис)

Директор: ………………. ……………………………………………………
(име, фамилия)

(подпис и печат)

б) Примерно индивидуално практическо задание

………………………..………………………………………………………………………………………….………….
(пълно наименование на училището/обучаващата институция)

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПО ПРОФЕСИЯ КОД 815020 „ФРИЗЬОР“
СПЕЦИАЛНОСТ КОД 8150202 „ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ
УСЛУГИ“

Индивидуално практическо задание№ .....
На ученика ………………………………………………………………………..…
(трите имена на ученика)

от …………..клас
начална дата на изпита: ………….. начален час: ………………
крайна дата на изпита: …………… час на приключване на изпита:…….
1.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(вписва се темата на изпитното задание)

2. Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Оценка на работата от практическото задание: ……………………………….
УЧЕНИК: ………………………………….. ………………………………………………
(име, фамилия)

(подпис)

Председател на изпитната комисия: ……………………… ………………….
(име, фамилия)

(подпис)

Директор: ………………………………………………………………………….…..
(име, фамилия)

(подпис и печат)

