
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието, младежта и науката

З А П О В Е Д

№ РД 09 – 1728 / 01. 12. 2010 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 

2  и  чл.  51,  ал.  1,  т.  2  от  Закона  за  професионалното  образование  и  обучение  и 

направените предложения от Националната агенция за професионално образование и 

обучение  за  промени  в  Списъка  на  професиите  и  след  съгласуването  им  със 

съответните министерства и с представителните организации на работодателите и на 

работниците и служителите на национално равнище

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

Приложение към т.  1 на Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г.,  изменена и 

допълнена със Заповед № РД 09-04/08.01.2004 г.,  Заповед № РД 09-34/22.01.2004 г., 

Заповед № РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09-274/18.02.2005 г., Заповед № РД 

09-1690/29.09.2006  г.,  Заповед  №  РД  09-828/29.06.2007  г.,  Заповед  №  РД  09-

1891/30.11.2007  г.,  Заповед  №  РД  09-298/19.02.2009  г., Заповед  №  РД  09-

1803/29.10.2009 г. и Заповед № РД 09-621/18.05.2009 г. в Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение, както следва:

1. В професионално направление 212 „Музикални и сценични изкуства”

1.1.  Променя  се  наименованието  на  специалност  2120502  „Модерни  танци”  на 

„Модерен танц” от професия 212050 „Танцьор”.

2.  Включва  се  професионално  направление  347  „Трудов  живот”  в  област  на 

образование 34 „Стопанско управление и администрация”.

3. В професионално направление 347 „Трудов живот”



3.1.  Включва  се  професия  347010  „Сътрудник  по  управление  на  индустриални 

отношения”  със специалност 3470101 „Индустриални отношения”  с  трета  степен  на 

професионална квалификация.  

4.  Включва  се  професионално  направление  723  „Здравни  грижи”  в  област  на 

образование 72 „Здравеопазване”.

5. В професионално направление 723 „Здравни грижи”

5.1.  Включва  се  професия  723010  „Здравен  асистент”  със  специалност  7230101 

„Здравни грижи” с трета степен на професионална квалификация.  

5.2.  Включва се професия 723020 „Болногледач” със специалност 7230201 „Здравни 

грижи” с втора степен на професионална квалификация.  

6. Включва се професионално направление 726 „Терапия и рехабилитация” в област на 

образование 72 „Здравеопазване”.

7. В професионално направление 726 „Терапия и рехабилитация”

7.1.  Включва  се  професия  726010  „Изпълнител  на  термални  процедури”  със 

специалност 7260101 „Извършване на термални процедури в балнеологични и други 

възстановителни центрове” с втора степен на професионална квалификация.  

8. В професионално направление 815 „Фризьорски и козметични услуги” 

 8.1. Включва се професия 815030 „Маникюрист-педикюрист” със специалност 8150301 

„Маникюр, педикюр и ноктопластика” с втора степен на професионална квалификация. 

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение 

и изпълнение.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ
Министър на образованието, 

младежта и науката


