
 

 

 

Заповед № РД-14-115/21.07.2010 г. 

 

  

ЗАПОВЕД № РД-14-115 от 21 юли 2010 г. 

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба 

№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни 

детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за 

откриване на Частен професионален колеж по мода и дизайн „Света Ариадна“ – София, 

изменям Заповед № РД-14-51 от 17.05.1996 г. (ДВ, бр. 52 от 1996 г.), изм. и доп. със 

Заповед № РД-14-59 от 11.06.2001 г. (ДВ, бр. 60 от 2001 г.), изм. и доп. със Заповед № 

РД-14-105 от 30.06.2004 г. (ДВ, бр. 63 от 2004 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-75 

от 31.05.2006 г. (ДВ, бр. 49 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-357 от 

22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), както следва:  

„Училището организира обучение по професионални направления: 

1. код 345 Администрация и управление, професия код 345020 Фирмен мениджър, 

специалност код 3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на 

професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна, 

задочна и вечерна форма на обучение; 

2. код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; професия код 811010 

Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на хотелиерството – 

четвърта степен на професионална квалификация, с прием след завършено средно 

образование, дневна, задочна и вечерна форма на обучение; 

3. код 812 Пътувания, туризъм и свободно време, професия код 812030 Екскурзовод, 

специалност код 8120303 Организация на екскурзоводската дейност – четвърта степен 

на професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна, 

задочна и вечерна форма; 

4. код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, 

професия код 523100 Проектант компютърни мрежи, специалност код 5231001 

Компютърни мрежи – четвърта степен на професионална квалификация, с прием след 

завършено средно образование, дневна, задочна и вечерна форма на обучение; 

5. код 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти, 

професия код 213090 Аниматор, специалност код 2130901 Анимация – четвърта степен 

на професионална квалификация, с прием след завършено средно образование, дневна, 

задочна и вечерна форма на обучение.“ 

Министър: С. Игнатов 

 


