
ВАЛИДИРАНЕ
по професия Маникюрист-Педикюрист код 815030, 
специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика код 8150301, 
втора степен на професионална квалификация.

Център за професионално обучение
към „Стар Нейлз – България“ ООД
осъществява дейности по



Какво е 
ВАЛИДИРАНЕ?

ВАЛИДИРАНЕТО се осъществява по професии и 
специалности, включени в Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по чл.6 
от Закона за професионално образование и 
обучение (ЗПОО), за които ЦПО към „Стар Нейлз –
България“ ООД притежава лицензия и по които 
провежда професионално обучение.

ВАЛИДИРАНЕТО е установяване на съответствието 
на професионални знания, умения и 
компетентности, придобити чрез неформално 
обучение или самостоятелно учене, с държавните 
образователни стандарти за придобиване на 
квалификация по професии и признаване на степен 
на професионална квалификация по професия или 
на квалификация по част от професия. 



Право на валидиране имат лица, навършили 
16 години, които притежават необходимото 
образователно равнище за придобиване на 
втора степен на професионална 
квалификация – завършен първи 
гимназиален етап. 

Кой има право на 
ВАЛИДИРАНЕ?



Валидирането включва процедури по: 
✓ информиране на кандидата за валидиране, за 

целите, процедурите по валидирането и тяхната
последователност; 

✓ установяване на придобитите от кандидата 
професионални знания, умения и 
компетентности; 

✓ сравняване на заявените от кандидата 
професионални знания, умения и компетентности 
с държавните образователни стандарти (ДОС) за 
придобиване на квалификация по професия; 

✓ признаване на степен на професионална
квалификация или на квалификация по част от 
професия.

Процедурите по валидиране се организират след 
подадено от кандидата заявление до директора на 
ЦПО към „Стар Нейлз – България“ ООД по образец.

Какви процедури включва 
ВАЛИДИРАНЕТО?



Нормативно основание за провеждане на валидиране
на професионални знания, умения и компетентности:

✓ Закон за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО) чл.40; 

✓ Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и 
реда за валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности  Обн. ‐ ДВ, бр.96 от 

21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.   Издадена от 
министъра на образованието и науката

Нормативно основание за 
провеждане на ВАЛИДИРАНЕ



Какви документи се издават в 
края на процедурата?

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за валидиране на 
професионална
квалификация по част от 
професия

Документът се издава на 
български език с валидност
в Европейски съюз (след 
превод и легализация).



Какви документи се издават в 
края на процедурата?

СВИДЕТЕЛСТВО
за валидиране на 
професионална
квалификация

Документът се издава на 
български език с валидност
в Европейски съюз (след 
превод и легализация).


