
ЦПО“ПЕПЕ“запазва правото си да променя в цените.  Цените са в лева ЦПО “ПЕПЕ“ запазва правото си да променя в 

цените.  Цените са в лева  

Вземете вашия документ с европейска валидност в Център за професионално обучение към ПЕПЕ РЕАЛ ЕООД. 

 
 

Център за професионално обучение 

 
 

Пловдив                                                                                         

тел: 032/630362;     359 878 509 559 

www.beautypepe.com 

 

1. Курс козметика 
 

 
 

Нива на 
квалификация 

Времетраене 
на курса 

Цена в лева 

Курс  козметика І  -  модул 5 седмици  

650 

Курс  козметика Пълен курс 15 седмици 1650 

2. Курс маникюр 
 

  Времетраене 
на курса 

Цена в лева 

Курс маникюр І  - модул 5 дни 350 

Курс педикюр ІІ – модул 3 дни 350 

Курс 
ноктопластика 

ІІІ – модул 10дни 500 

Курс МПН І, ІІ, ІІІ Един месец 1020 

 

3. Курс фризьорство 
 Нива на 

квалификация 

Времетраене 
на курса в 

часове 

Цена в лева 

Курс 
фризьорство 

І  -  модул 5 седмици  

650 

Курс 
фризьорство 

Пълен курс 15 седмици 1650 
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4. Допълнителни квалификации и 

индивидуални обучения 

5. козметика 
 

 Времетраене на 
курса 

Цена в лева 

Курс фотоепилация 
 

Еднодневно 
обучение 

320 

   

 Времетраене на 
курса 

Цена в лева 

Курс кола маска 
 

Двудневен обучение 550 

 

 Времетраене на 
курса 

Цена в лева 

Курс хигиенно 
козметичен масаж 

 

Тридневно 
обучение 

600 

 

 Времетраене на 
курса 

Цена в лева 

Курс масаж тяло 
 

Едномесечно 
обучение 

600 

Антицелулитни процедури 7 дни х 4 ч 445 

Курс мезотерапия - теория и 
практика 

8 уч.ч. 220 

Курс за безиглено поставяне 
филъри с инжекторпен  

8 уч.ч. 440 

Почистване вежди 10 часа 98 

Курс грим 3 дни 350 
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Курс перманентен грим 4 дни 1250 

Курс микроблейдинг 

 

4 дни 1350 

6. Маникюр 

Декорация за начинаещи 

 

8 часа 

 
 

156 

Апаратен маникюр 2 дни 320 

7. Фризьорство 
Мъжко подстритване 

 
 

7 дни 

 
 

555 

Удължаване на коса 2 дни 444 

Изрусяване без изгаряне 3 дни х 4 ч 345 

Колористика 5 дни 479 

Стаж Един месец 320 

 

! Нужни документи : 

• медицинско свидетелство за работа 

• две снимки матирани в анфас 

• копие от лична карта  

• копие документ за средно образование 
за чужди граждани дипломата за средно образование с превод и легализация 

 

 

 

 


