СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „КОЗМЕТИК“

№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на
Бележки и предложения
получаване на
предложението/
Мариана Михова –
получено по
електронната поща

Приети/
неприети

Мотиви

1. Какво означава 12.2. РУ Прилага
безапаратно отстраняване на нежелано
окосмяване?

неприети

Този резултат от учене означава, че в работата
си козметикът може да прилага и ръчни методи
за обезкосмяване

2. Дейностите:
 Извършва микропигментация –
перманентен грим с натурални
растителни оцветители, които се
поставят в кожата чрез
микроубождания на найповърхностния слой
 поставя стерилни обеци от
медицинска сплав с професионален
уред (пистолет)

неприети

Микропигментация – перманентен грим
В цял свят перманентният грим не се извършва
от лекари или други медицински лица. Към
момента се изработват европейски стандарти за
микропигментация. Ако тези дейности отпаднат
от професия „Козметик“ ще се продължи
тенденцията такъв тип дейности да се извършват
от лица без подходяща професионална
квалификация. Предвиденото обучение по
хигиена, биология и други от общата и
специфична професионална подготовка са от
съществена важност.
Поставя стерилни обеци от медицинска сплав с
професионален уред (пистолет).
В последните 10 години се предлагат
вакуумирани стерилни системи и не е
необходимо уреди, стерилизатори или каквото и
да е друго. Тези системи за перфорация се
продават продават свободно и всеки може да си
ги закупи и постави

Тези манипулации трябва да се извършват
от медицински лица особено поставянето на
обици. Това е свързано с убождане на
кожата по –дълбоко(поставянето на обици)
или по повърхностно (както е при
микропигментацията), което може да доведе
до кървене. Това е опасно , ако не се третира
правилно и от човек с необходимите
медицински познания. Трябва да се вземат
изключителни мерки за стерилност и
дезинфекция , която не винаги са налице в
един козметичен салон
3. Знанията по биология се учат и по
анатомия и затова няма нужда да се
означават като нещо отделно.

неприети

Формулирането на отделни Резултати от
ученето (РУ) не означава усвояване на знания и
умения по отделно, а напротив отделните РУ са
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взаимосвързани и не се идентифицират като
учебни предмети
4. Професионална квалификация „учител“
не е необходима. Необходима е поне
педагогическа правоспособност, защото сме
наясно какви затруднения изпитват колеги ,
които нямат такава – във воденето на
училищната документация, в организиране
и водене на урок и др.

неприети

Професионална квалификация „учител“ не е
необходима.
Текстът произтича от нормативната разпоредба
на чл. 213, ал. от ЗПУО

5. В т. 2.2. Възможности за продължаване на неприети
професионалното обучение
Придобилите втора степен на
професионална квалификация по
специалността „Козметика” могат да
продължат обучението си за придобиване на
трета степен на професионална
квалификация по специалността
„Организация и технология на козметичната
дейност“.
Как ще става продължаването за трета
степен?

Придобилите професионална квалификация по
специалност от професията „Козметик“ могат да
продължат обучението си по друга специалност
от професията „Козметик“. При обучението
единиците резултати от ученето по общата
професионална подготовка, отрасловата
професионална подготовка и част от
специфичната професионална подготовка се
зачитат.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО):
„Придобиването на професионална
квалификация в системата на професионалното
образование и обучение се регламентира с
рамкови програми, утвърдени от министъра на
образованието и науката“

6. ЕРУ отговаря ли на предметите, които
изучават по учебен план?
Ако да – въведение в професията отпада ли
като предмет?

Съгласно „Допълнителни разпоредби“ § 1а., т. 5
от Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО):
"Единица резултати от учене" е част от
професионална квалификация, състояща се от
набор от взаимнозависими резултати от учене,
който може да бъде самостоятелно оценен или
валидиран.
Единица резултати от учене не е учебен
предмет. ЕРУ може да включва няколко учебни
предмета

неприети
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