




�

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

ПРЕДГОВОР  .......................................................................................................................... 5
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на Националната агенция за професионално образо-
вание и обучение през 2008 г. ............................................................................................... 7

ПЛАН за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение 
за 2009 г. ............................................................................................................................... 4�

СПИСЪК на членовете на Управителния съвет на Националната агенция за професионално 
образование и обучение  .................................................................................................... 61

СПИСЪК на членовете на Експертните комисии на Националната агенция за професионално 
образование и обучение ..................................................................................................... 6�

СПИСЪК на администрацията на Националната агенция за професионално образование 
и обучение  ........................................................................................................................... 71

СПИСЪК на утвърдените Държавни образователни изисквания за придобиване на квали-
фикация по професии за периода 2004 - 2008 г.  ............................................................. 7�

КРИТЕРИИ за лицензиране на център за професионално обучение ............................. 77

ЗАЯВЛЕНИЕ за лицензиране на център за професионално обучение .......................... 81

ФОРМУЛЯР за лицензиране на център за професионално обучение ............................ 83

УКАЗАНИЯ за попълване на заявлението и формуляра за лицензиране на център за про-
фесионално обучение ......................................................................................................... 87

ПРОЦЕДУРА за лицензиране на център за професионално обучение .......................... 95

ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на лицензия на център за професионално обучение ........ 97

ФОРМУЛЯР за изменение на лицензията на център за професионално обучение ...... 99

УКАЗАНИЯ за попълване на заявлението и формуляра за изменение на лицензия на 
център за професионално обучение................................................................................ 100

КРИТЕРИИ  за  лицензиране  на  център  за  информация  и  професионално  ориентира-
не ......................................................................................................................................... 105

ЗАЯВЛЕНИЕ  за  лицензиране  на  център  за  информация  и  професионално  ориентира-
не ......................................................................................................................................... 109

ФОРМУЛЯР  за  лицензиране  на  център  за  информация  и  професионално  ориентира-
не ..........................................................................................................................................111



4

УКАЗАНИЯ за попълване на заявлението и формуляра за лицензиране на център за 
информация и професионално ориентиране ...................................................................114 

ПРОЦЕДУРА  за  лицензиране  на  център  за информация  и  професионално ориенти-
ране ....................................................................................................................................  121

АНАЛИЗ  на  годишната  информация  на  центровете  за  професионално  обучение  за 
2008 г.  ................................................................................................................................. 123

СПИСЪК на лицензирани центрове за професионално обучение от Националната агенция 
за професионално образование и обучение през 2008 г.  ............................................. 1�5

СПИСЪК на лицензираните центрове за професионално обучение, които са изменили 
издадената лицензия с допълване на нови професии и специалности през 2008 г. ... 321

ПРИЛОЖЕНИЯ  ................................................................................................................. �75

СПИСЪК на професиите за професионално образование и обучение съгласно заповед 
№ РД 09-298/19.02.2009 г. на Министъра на образованието и науката  ....................... �77



�

Уважаеми госпожи и господа,

Бюлетинът „Нормативно-информационни документи“ - 2008 г. се издава от Нацио-
налната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в съответствие 
с изискванията на чл. 50 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО).  

По традиция, на първо място в този бюлетин са представени резултатите и 
постиженията на Агенцията през 2008 г., придружени от изводи и препоръки за бъдещата й 
дейност. Второто място е отредено на приетия от Управителния съвет - План за дейността 
на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2008 г. В 
бюлетина са публикувани последователно:

● информационни и методически документи (рамкови изисквания, методически 
указания, правила и процедури), свързани с функциите и работата на Националната 
агенция за професионално образование и обучение;

● документи, отразяващи резултатите от дейността на НАПОО - списък на лицензи-
раните центрове и тези с изменение на издадената им лицензия; списък на Държавните 
образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професии, приети 
от Управителния съвет и публикувани в Държавен вестник ;

● приложения - виж съдържанието на Бюлетина.
Представените документи отразяват различните аспекти от приоритети в политиката 

на НАПОО за координиране усилията на държавните институции и на социалните партньо-
ри в процеса на развитие на националната система на професионалното образование 
и обучение.

Анализът на дейността показа, че изминалата 2008 г. бе успешна по отношение на 
обема качествено свършена работа. 

НАПОО има сериозни отговорности и високи цели за развитие на системата на про-
фесионалното образование и обучение в България:

● утвърди се консенсусния трипартитен принцип на управление на Националната 
агенция за професионално образование и обучение;

● завърши в голяма степен изграждането на институционалната инфраструктура 
за професионално обучение на възрастни в цялата страна;

● приложени са новите методологически и методически инструменти - „приложният 
software“, осигуряващ системата на професионалното обучение: новите Методически ука-
зания и Рамка за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии;

● завърши успешно пилотният етап в създаването на интегрирана информационна 
система - стъпка към реализиране на целите на електронното правителство.  

Зад дейността на Агенцията, стои значим експертен труд - работата на над 350 
външни експерти в почти всички професионални направления и сектори на националното 
стопанство. 

За постигнатите резултати решаващ принос има и целия експертен и административен 
състав на Агенцията, както и членовете на експертни комисии и работни групи.

Висока оценка заслужават и членовете на Управителния съвет. Без тяхното пряко 
участие и подкрепа не биха били възможни постигнатите положителни резултати. На 
всички ръководството на Агенцията изказва своята специална благодарност.

П  Р  Е  Д  Г  О  В  О  Р

 

        Деян Пушкаров
        ПРЕДСЕДАТЕЛ
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ВЪВЕДЕНИЕ

	 Настоящият	доклад	отразява	реализираната	от	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(НАПОО)	дейност	през	периода	януари	-	декември	
2008	г.
	 Целта	на	доклада	е	да	представи	постигнатите	резултати,	да	оцени	ефективността	
на	прилаганите	политики	за	реализиране	на	Плана	за	дейността	през	2008	г.	(Плана),	
приет	с	решение	на	Управителния	съвет	на	НАПОО	от	20.02.2008	г.,	и	да	идентифицира	
конкретните	направления	за	по-нататъшно	развитие	и	активност	на	Агенцията	през	2009г.
	 Конкретните	цели	и	 задачи	 в	Плана,	 както	 и	 за	 предишните	 години,	 определят	
параметрите	за	качествено	изпълнение	на	регламентираните	със	Закона	за	професионално	
образование	и	обучение	(ЗПОО)	функции	и	отговорности	на	Агенцията	във	връзка	с	по-
нататъшното	й	утвърждаване като водеща институция в процеса на усъвършенстване 
на националната система за професионално образование, обучение и ориентиране.	
Вече	по	традиция	те	се	дефинират	на	базата	на:	разработения	Стратегически проект	
за	развитие	на	НАПОО	до	2010	г.;	резултатите и изводите	в	Годишния	доклад	за	2007	
г.;	основните общоевропейски и национални документи,	свързани	с	икономическото	
и	социалното	развитие	на	страната	и	развитието	на	човешките	ресурси.

 В обобщен вид основните цели и задачи за 2008 г. са:
 - устойчиво развитие на положителните практики в досегашната дейност на 
НАПОО;
	 - проучване, адаптиране и прилагане	на	успешни	европейски	практики	в	областта	
на	професионалното	образование,	обучение	и	ориентиране;
	 - усъвършенстване и развитие	на	дейностите,	пряко	произтичащи	от	функциите	
на	НАПОО,	регламентирани	в	ЗПОО:	разширяване	на	 участието	 във	формирането	и	
реализирането	на	съгласувани	политики	в	областта	на	професионалното	образование,	
обучение	и	ориентиране	и	на	координиращата	роля	на	Агенцията	в	тези	процеси;	по-
нататъшно	разширяване	на	мрежата	от	лицензирани	центрове	за	професионално	обучение	
(ЦПО);	 осигуряване	 и	 управление	 на	 качеството	 в	 професионалното	 образование	 и	
обучение;	 изпълнение	на	Националната	 стратегия	 за	 продължаващо	професионално	
обучение;	развитие	на	професионалното	ориентиране	и	информиране;	изграждане	на	
интегрирана	информационна	система	(ИИС);	разширяване	на	международната	дейност	
и	работата	по	международни	проекти;	развитие	на	административния	капацитет.	
	 В	резултат	на	анализ	на	дейността	на	Агенцията	за	периода	януари-юни	2008	г.	и	
оценка	на	рисковете	за	цялостното	изпълнение	на	Плана,	посочени	в	Доклада	за	дейността	
на	НАПОО	през	първото	шестмесечие	на	годината,	УС	гласува	актуализиран	План	за	
дейността	на	Агенцията	(протокол	№	09/16.07.2008	г.).	Актуализираният	План	е	приет	
след	обсъждане	на	политиките	и	финансовата	осигуреност	за	реализиране	на	отделните	
дейности.	
	 Настоящият	доклад	представя	и	обсъжда	дейността	на	НАПОО	по	изпълнението	
на	актуализирания План.
	 Форматът на доклада	е	подчинен	на	логиката	на	изпълнението	на	Плана:	цели, 
приоритети, дейности, индикатори за изпълнение.	В	него	са	включени	информация,	
анализ	 и	 изводи	относно:	 участието	на	НАПОО	в	разработването,	 координирането	и	
реализирането	на	съгласувани	политики	в	областта	на	професионалното	образование,	
обучение	и	ориентиране;	сътрудничеството	с	други	институции	и	организации;	усъвършен-
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образование и обучение през 2008 г.
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стването	на	работата	по	разработване	на	Държавните	образователни	изисквания	за	при-
добиване	на	квалификация	по	професии;	поддържането	и	актуализацията	на	Списъка	
на	професиите	 за	професионално	образование	и	обучение;	 развитието	на	 системата	
за	лицензиране	на	центрове	за	професионално	обучение;	осигуряването	на	качествено	
професионално	обучение	в	центровете;	изграждането	на	Интегрирана	информационна	
система	за	търсенето	и	предлагането	на	професионално	обучение;	участието	в	национални	
и	международни	дейности	и	проекти;	осигуряването	на	прозрачност	на	дейността;	използва-
нето	и	управлението	на	материалните,	финансовите	и	човешките	ресурси.	Представени	
са	и	общи	изводи.	Сравнителният	анализ	във	времеви	аспект	е	допълнителен	инструмент	
за	оценка	на	резултатите	от	дейността	през	2008	г.

 1.  УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО, КООРДИНИРАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 
СЪГЛАСУВАНИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ

	 В	 този	раздел	 са	 включени	резултатите,	 свързани	 с	 практическото	реализиране	
на	 регламентираната	 със	 ЗПОО	 координираща	функция	 на	НАПОО.	 Те	 отразяват	
инициативите	и	 активността	 на	Агенцията	за задълбочаване на сътрудничеството	
с	 други	 институции	 и	 организации	 в	 контекста	 на	 реформирането	 на	 системата	 за	
професионално	образование	и	 обучение.	По-конкретно	е	 разгледан	инструментът	на	
хоризонталната	координация	и	реализацията	на	трипартитния	принцип	на	управление	и	
дейност	на	Агенцията.

 1.1. Усъвършенстване на механизмите за координация и сътрудничество с 
институциите и организациите, които имат отношение към професионалното обра-
зование, обучение и ориентиране
	 Дейността	на	НАПОО,	насочена	към	осъществяване	на	действено	сътрудничество	
с	държавните институции	по	конкретни	въпроси	и	проблеми	на	националната	политика	
в	областта	на	професионалното	образование,	обучение	и	ориентиране,	продължи	да	се	
развива	и	през	2008	г.	
	 Проведени	са	съвместни	работни	срещи	с	Дирекция „Политика в професионалното 
образование и продължаващото обучение“ на МОН за	съгласуване	на	позициите	във	
връзка	със	Списъка	на	професиите	за	професионално	образование	и	обучение.	Предста-
вители	на	НАПОО	участват	в	работата	на	Консултативния съвет по професионално 
образование и обучение към МОН, Националния съвет за насърчаване на заетостта 
- към министъра на труда и социалната политика, и Наблюдаващия комитет на опе-
ративна програма “Развитие на човешките ресурси”.
	 Сътрудничеството с Агенцията по заетостта (АЗ)	през	годината	е	насочено	към	
усъвършенстване	на	предпоставките	за	ефективно	организиране	и	провеждане	на	профе-
сионалното	обучение	в	лицензираните	центровете	за	професионално	обучение.	При	въз-
никнали	проблеми	са	провеждани	обсъждания,	постигнати	са	взаимноизгодни	решения.	
Представител	на	НАПОО	участва	в	работата	по	усъвършенстване	на	Методиката	за	избор	
на	обучаваща	организация	за	обучение	-	дейност,	финансирана	от	АЗ.	Служителите	на	
НАПОО	осъществяват	контакти	и	консултации	с	представители	на	Дирекциите	“Бюро	по	
труда”	от	цялата	страна,	най-често	по	проблеми,	свързани	с	провежданите	търгове	за	из-
бор	на	обучаващи	институции	за	обучение	на	безработни	лица.	Продължиха	съвместните	
проверки	на	ЦПО	с	цел	превенция	и	санкциониране	на	допуснатите	нарушения,	както	и	
подпомагане	на	професионалното	обучение,	възложено	от	АЗ	(разгледани	по-подробно	
в	т.	2.4.	на	доклада).	Представител	на	НАПОО	участва	в	дейността	на	Експертния	съвет	
на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО),	с	когото	
Агенцията	има	сключено	споразумение	за	сътрудничество.
	 В	 съответствие	 с	Правилника	 за	 дейността	 на	НАПОО,	 през	 2008	 г.	 продължи	
търсенето	на	нови	пътища	и	инициативи	за	мотивиране	и	привличане	на	организациите	
на	социалните	партньори	като	надежден	съюзник	в	дейността	на	НАПОО.	Социалните	
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партньори	се	включват	все	по-активно	в	изработването	на	съгласувани	позиции	по	ключови	
въпроси	на	развитието	на	професионалното	образование	и	обучение	(ПОО)	-	изготвянето	
на	Държавните	образователни	изисквания	за	придобиване	на	квалификация	по	професии,	
актуализирането	на	Списъка	на	професиите	за	професионално	образование	и	обучение,	
лицензирането	и	контрола	върху	дейността	на	лицензираните	ЦПО.
	 Проведени	са	разговори	и	консултации	във	връзка	с	изпълнението	и	актуализирането	
на	съществуващите	споразумения между НАПОО и национално представителните 
организации на работодателите и на работниците и служителите,	както	и	за	сключване-
то	на	нови споразумения за сътрудничество на секторно ниво. 
	 НАПОО	 участва	 в	 изготвянето	 на	Рамково	 споразумение	между	МОН,	МТСП,	
НАПОО	и	национално	представителните	организации	на	работодателите	 в	България	
относно	сътрудничество	в	областта	на	ПОО.		През	периода	е	подписано	споразумение	
за	сътрудничество	с	Камарата	на	строителите	в	България.	В	процедура	на	подписване	
са	рамкови	споразумения	между	НАПОО	и	Българската	камара	по	дървообработване	
и	мебелна	промишленост	(БКДМП)	и	Българската	камара	за	химическа	промишленост	
(БКХП).	
	 С	активното	участие	на	експерти	от	НАПОО,	БКДМП	разработи	документ	(Policy	
Paper),	определящ	целите	и	приоритетните	области	за	работа	по	отношение	на	човешките	
ресурси	в	сектора.	Документът	е	приет	на	заседание	на	Консултативния	съвет	за	развитие.	
В	изпълнение	на	Стратегията	за	развитие	на	българската	дървообработваща	и	мебелна	
промишленост	 „Акция	 2013”,	 двама	 експерти	 от	НАПОО	 са	 членове	 на	 комисията	
„Професионално	образование,	обучение	и	квалификация”	към	Консултативния	съвет	за	
развитие	на	БКДМП.
	 Служители	от	НАПОО	участваха	в	семинари	на	браншовите	камари	по	строителство,	
химическа	и	мебелна	промишленост,	представител	на	НАПОО	е	избран	за	член	на	Коми-
сията	по	професионално	образование	към	БКХП.
	 Представител	на	НАПОО	е	член	и	на	Управителния	съвет	и	Изпълнителното	бюро	
на	Българския	съюз	по	заваряване.
	 Експерти	от	НАПОО	участват	в	подготовката	на	правно	становище	относно	констати-
рани	проблеми	при	осъществяването	на	професионално	обучение	по	професията	“Водач	
на	МПС	за	обществен	превоз”	и	в	изготвянето	на	писма	до	министрите	на	образованието	и	
науката	и	на	транспорта	във	връзка	с	подготвяния	проект	на	Наредба	за	условията	и	реда	
за	начална	квалификация	и	периодично	обучение	на	водачите	на	автомобили	за	превоз	
на	пътници	и	товари	и	условията	и	реда	за	провеждането	на	изпитите	за	придобиване	на	
карта	за	квалификация	на	водача.
	 Служителите	от	НАПОО	работят	по	проекти	и	инициативи	на	различни	организации	
на	национално	и	секторно	ниво	(разгледани	по-подробно	в	т.	4.1.	на	доклада).
	 За	подобряване	на	 социалното	 сътрудничество	и	работата	 в	 партньорство	през	
2008	 г.	Агенцията	продължи	да	проучва	и	прилага	 “добри	практики”	 като	 координатор	
на	дейностите	 в	България	 в	 рамките	 на	 различни	международни	 проекти	 (подробно	
разгледани	в	т.	4.2.	на	доклада).	В	дейностите	по	изпълнението	им	са	включени	предста-
вители	на	работодателите и на организациите на работниците и служителите, АЗ, 
Националният педагогически център към МОН (НПЦ), ЦКОКО, общини, неправи-
телствени организации, академичната общност.	Резултатите	се	популяризират	сред	
членовете	на	УС	на	НАПОО,	подготвени	са	публикации	за	интернет	страницата	на	Агенция-
та	и	на	агенция	“Фокус”.
	 През	 2008	 г.	 се	 разшири	партньорската	мрежа	на	НАПОО	с	Министерството	на	
отбраната.	За	активното	си	участие в процеса на социална адаптация на военнослу-
жещите,	 Агенцията	 е	 наградена	 с	 грамота от министъра на отбраната	 Веселин	
Близнаков.	
	 През	2008	г.	Агенцията	продължи	да	толерира	и	развива	равноправния	социален	
диалог	както	по	отношение	на	експертното	участие,	така	и	на	управлението	на	цялостната	
дейност.	Управителният	съвет	(УС)	и	Експертните	комисии	(ЕК)	по	професионални	направ-
ления,	функциониращи	на	принципа	на	трипартитното сътрудничество,	през	настоящия	
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отчетен	период	продължиха	успешно	да	изпълняват	възложените	им	със	ЗПОО	функции	
и	задължения.	Активното	и	компетентното	им	участие	създава	възможности	за	вземане	
на	правилни	решения	и	реализиране	на	успешни	действия,	свързани	с	изпълнението	на	
конкретните	задачи.	За	това	допринасят	и	качествените,	унифицирани	и	в	срок	подготвяни	
документи	за	заседанията	от	страна	на	администрацията	на	Агенцията	-	доклади,	докладни	
записки,	протоколи	и	др.	През	2008	г.	са	проведени	15	заседания	на	УС	на	НАПОО	(при	
12	през	2007	и	2006	г.)	и	241	заседания	на	ЕК	(при	183	през	2007	г.).	

 1.2. Участие във формирането и реализирането на съгласувани политики в 
областта на ПОО и ориентиране
	 През	2008	г.	са	подготвени	предложения	за	изменения	и	допълнения	на	ЗПОО и 
Правилника за дейността на НАПОО.	Предложенията	са	обсъдени	и	приети	от	УС	и	
са	внесени	в	МОН.	Представители	на	НАПОО	участваха	в	работните	групи	за	изготвяне	
на промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта	и	за	
разработване	на	Националния план за действие по заетостта - 2009 г.
	 Дейността,	свързана	с	приложението	на	Европейската квалификационна рамка 
за учене през целия живот	в	България,	се	осъществява	предимно	в	рамките	на	проект	
по	програма	“Леонардо	да	Винчи”	(по-подробно	разгледан	в	т.	4.2.	на	доклада)	под	фор-
мата	на	консултации	с	институции	от	други	държави	членки	на	ЕС,	които	разработват	
националните	квалификационни	рамки.	Отговорна	институция	по	разработване	на	Нацио-
нална	квалификационна	рамка	в	България	е	МОН.	За	целта	е	създадена	работна	група,	
в	която	НАПОО	има	свой	представител.
	 Дейността	на	Националната	координационна	група	по	реализиране	на	Националната 
стратегия за продължаващото професионално обучение за периода 2005-2010 г. 
през	2008	г.	се	осъществява	ритмично	и	резултатно.	Разработен	е	Обобщен	доклад	за	
изпълнението	на	Плана	за	действие	за	2008	г.	Предстои	представянето	му	на	министър-
председателя,	министъра	на	образованието	и	науката,	министъра	на	труда	и	социалната	
политика,	министъра	на	икономиката	и	енергетиката,	изпълнителния	директор	на	Агенцията	
по	 заетостта	 и	 председателя	 на	Националния	 статистически	 институт.	Разработен	 и	
представен	в	МОН	е	План	за	действие	в	изпълнение	на	Стратегията	за	2009	г.	
	 Проведено	е	проучване на оценката на работодателите във връзка с качеството 
на професионалното обучение и на потребностите от квалификация, професионално 
ориентиране и валидиране на компетенции. Резултатите	са	анализирани	и	системати-
зирани	в	специален	доклад.
	 Във	връзка	с	прилагането	на	Общата европейска рамка за осигуряване на качест-
вото на професионалното образование и обучение	в	интернет	страницата	на	НАПОО	
е	публикувана	разработката	“Индикатори	за	качеството	в	ПОО”,	издание	на	CEDEFOP.
	 Във	връзка	с	дейността	по	съгласуване на политиките в системите на профе-
сионалното обучение и висшето образование	са	проведени	разговори	и	консултации	
за	 съвместна	дейност	 с	Националната	агенция	 за	 оценяване	и	 акредитация	 (НАОА).	
Представители	на	институции	във	висшето	образование	са	поканени	за	участие	в	проекта	
“Развитие	на	политиките	в	областта	на	кариерното	ориентиране	в	България”.	
	 Експерт	от	НАПОО	участва	в	еднодневна	работна	среща	в	СEDEFOP	за	проучване	
на	възможностите	за	прилагане на кредитната система при	разработване	на	ДОИ.	Във	
връзка	с	обявената	Тематична	покана	на	ЕК	за	проекти	на	тема	“Прилагане	на	Европейс-
ката	система	за	трансфер	на	кредити”	е	проведено	специализирано	проучване	и	е	разрабо-
тено	проектно	предложение	по	програма	“Леонардо	да	Винчи”	в	сътрудничество	с	други	
европейски	партньори.	
	 По	проблемите,	свързани	с	валидирането и признаването на компетенции,	експерт	
на	НАПОО	участва	в	междуведомствена	група	с	представители	на	МОН,	МТСП,	АЗ,	НАПОО,	
браншови	камари,	социални	партньори,	ГОПА	за	валидиране	на	резултатите	от	нефор-
малното	обучение	и	 самостоятелното	 учене.	Агенцията	 участва	 в	междуведомствена	
комисия	по	компонента	“Дейност	1.4:	Подпомагане	за	създаване	и	апробиране	на	модел	
за	валидиране	на	придобитите	компетенции	чрез	неформално	и	информално	учене”	по	
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проект	“Bulgaria-promotion	of	adult	vocational	training	and	employment”	(PN	03.2163.8-001.00)	
в	рамките	на	техническото	коопериране	с	Република	Германия.	По	проекта	се	предвижда	
апробиране	на	модела	за	валидиране	в	мебелната	промишленост.
	 През	2008	г.	реализираните	дейности	във	връзка	с	изграждането на национална 
система за професионално ориентиране	се	осъществяват	в	рамките	на	проект	“Развитие	
на	политиките	в	областта	на	кариерното	развитие	в	България”	(по-подробно	разгледан	в	
т.	4.2.	на	доклада).	Разработен	е	проект	за	стратегически	политически	документ	-	Пътна	
карта	“Кариерното	ориентиране	в	България	2009-2013	г.”.	Проектът	е	обсъден	и	приет	на	
съвместно	заседание	на	ръководни	служители	от	МОН,	МТСП,	НАПОО	и	АЗ.	В	резултат	
на	проведените	дискусии	е	подготвен	усъвършенстван	вариант	на	Пътната	карта.	Взето	
е	решение	проектът	да	бъде	представен	на	министъра	на	образованието	и	науката	и	на	
министъра	на	труда	и	социалната	политика	с	предложение	за	внасяне	в		Министерски	съвет	
на	Р	България.	Проектът	е	приет	от	ЕК	по	професионално	ориентиране	и	от	УС.	НАПОО	
участва	с	презентация	в	семинар	за	журналисти	и	с	публикация	на	тема	“Кариерното	
ориентиране	в	България”	в	сборник	по	проект	2007-3865/001-001	“Развитие	на	ученето	
през	целия	живот	в	България”	и	в	семинар,	организиран	от	ЦРЧР	с	презентация	на	тема:	
“Системата	на	професионалното	ориентиране	в	България”.	Проведени	са	редица	работни	
обсъждания	на	възможностите	за	създаване	на	национална	система	и	национален	форум	
за	кариерно	ориентиране	в	България,	както	и	три	регионални	семинара	в	София,	Варна	
и	Стара	Загора,	с	участието	на	представители	на	МОН,	МТСП,	НПЦ,	АЗ,	общини,	ССИ,	
КНСБ,	НПО,	представители	на	академичната	общност.	НАПОО	е	национален	координатор	
в	мрежата	на	ЕС	за	политиките	в	областта	на	ориентирането	през	целия	живот.	
	 Във	връзка	с	усъвършенстване	на	подготовката	на	преподавателите	в	ЦПО	предста-
вители	на	НАПОО	участваха	с	презентации	и	изказвания	в	семинари,	работни	срещи	и	
дискусии	(подробно	разгледани	в	т.	4.1.	на	доклада).

 1.3. Дейности, свързани с усвояването на средства от структурните фондове 
на ЕС
	 През	2008	г.	във	връзка	с	инициирането,	управлението	и	изпълнението	на	проекти	е	
систематизирана информация,	главно	посредством	проучване	на	опита	на	други	евро-
пейски	държави	в	рамките	на	контактите	и	работните	срещи	по	международни	проекти,	в	
които	НАПОО	е	партньор.	Представители	на	Агенцията	участваха	в	тридневен	семинар	
на	тема:	“Разработване	и	управление	на	проекти,	финансирани	от	ЕСФ”,	организиран	и	
проведен	с	консултанти	от	холандската	организация	VAPRO,	и	в	национална	среща	и	
информационен	ден	във	връзка	с	изграждането	на	структурите	на	държавната	админис-
трация	по	ОПАК.
	 Разработено	е	проектно предложение	за	кандидатстване	за	безвъзмездна	помощ	
по	ОПАК,	съфинансирана	от	ЕСФ,	на	тема:	“Публичност	и	прозрачност,	информираност	
и	достъп	до	административната	дейност	в	областта	на	продължаващото	професионално	
обучение	и	ученето	през	целия	живот”.		

ИЗВОДИ:
 1.  През 2008 г. НАПОО продължи да разширява участието си в дейностите по 
формиране на съгласувани политики в областта на професионалното образование, 
обучение и ориентиране, преимуществено на ниво хоризонтална координация и с 
държави от ЕС. 
 2.  Продължи утвърждаването и развитието на дейността на трипартитните 
структури на Агенцията - УС и ЕК по професионални направления.
 3.  НАПОО решава успешно проблема, свързан с осигуряване на допълнително 
финансиране за изпълнение на планираните дейности, посредством иницииране и 
включване в международни проекти, финансирани от ЕК и европейски държави.
 4.  Активизирана е комуникационната политика на НАПОО, с цел подобряване 
на взаимодействието с други институции и организации, отговорни за реализиране 
на националната политика в областта на ПОО. 
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 5.  Предприети са радикални действия в областта на професионалното 
ориентиране, които са предпоставка за формиране и реализиране на съгласувана 
национална политика в средносрочен и дългосрочен план.
 6.  Осъществяват се дейности, свързани с подготовката на Агенцията за 
разработване на проектни предложения и участие в изпълнението на проекти, 
финансирани със средства от Европейския социален фонд и другите структурни 
фондове на ЕС. 
 7.  По-нататъшната дейност на НАПОО по разработване, координиране и реа-
лизиране на съгласувани политики в областта на ПОО и ориентиране следва да 
бъде насочена към интензифициране на контактите и сътрудничеството със:
  -  МОН, МТСП и другите държавни институции - по конкретни въпроси и 
проблеми, свързани с формирането и реализирането на националната политика;
  -  национално представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите - във връзка с участието им във формирането и осъщес-
твяването на съгласувани позиции; 
  - браншовите организации, с оглед дефиниране на конкретни договорености 
във връзка с по-добрата обвързаност на ПОО с потребностите и изискванията на 
пазара на труда;
  -  Агенцията по заетостта - за изграждане на механизъм за единодействие по 
осигуряване и управление качеството на професионалното обучение на безработни 
и на заети лица.

	 2.  ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗО-
ВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ  ИКОНО-
МИЧЕСКИ НАПРЕДЪК, РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ЛИЧНОСТТА

 2.1.  Усъвършенстване на дейностите по разработване на система от Дър-
жавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по про-
фесии 
	 Предвидените	в	Плана	задачи,	свързани	с	усъвършенстване на методиката за 
разработване и оценяване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии,	
са	изпълнени.	
	 Проектите	на	ДОИ	през	2008	г.	са	разработвани	съобразно	новата	методология-	
“Рамкови	 изисквания	 за	 разработване	 на	ДОИ	 за	 придобиване	 на	 квалификация	 по	
професии”,	утвърдена	от	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/18.07.2007	г.)	и	”Методически	
указания	за	разработване	на	ДОИ”.
	 Освен	проектите	на	ДОИ,	възложени	от	НАПОО,	в	рамките	на	проект	по	програма	ФАР	
“Развитие	на	човешките	ресурси”	са	разработени	30	проекта	на	ДОИ	от	пет	професионални	
направления	от	Списъка	на	 професиите	 за	 професионално	образование	и	 обучение	
(СППОО).	Това	е	сериозен	принос	за	тестване	на	методологията	за	разработване	на	ДОИ,	
нейното	трансфериране	и	увеличаване	на	устойчивостта	на	получените	резултати.
	 Използваните	през	годината	въпросници	за	оценяване	както	на	проектите	на	ДОИ,	
така	и	на	прилаганите	документи	за	разработването	им,	потвърждават	тяхната	практическа	
приложимост,	поради	което	на	този	етап	не	се	налагат	промени	в	тези	документи.
	 Всички	задачи,	свързани	с	усъвършенстване на качеството на проектите на ДОИ 
за придобиване на квалификация,	са	изпълнени	съгласно	плана.
	 Повишеният	експертен	капацитет	на	служителите	от	НАПОО	и	на	членовете	на	ЕК	
по	професионални	направления,	отговорни	за	разработване	и	оценяване	на	ДОИ,	има	
положителен	ефект	върху	качеството	на	крайните	разработки.	Завишените	изисквания,	
заложени	в	методическите	указания	по	отношение	описанието	на	всеки	раздел	от	ДОИ,	
също	допринасят	за	по-качественото	им	разработване.
	 Въведената	практика	за	оценяване	на	разработените	проекти	от	двама	рецензенти-	
един	представител	на	обучаваща	институция	и	един	на	работодателите,	продължи	да	
се	прилага	и	през	2008	година,	което	осигурява	по-голяма	надеждност	и	обективност	на	
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изготвените	проекти.	Съгласно	процедурата,	всички	разработени	проекти	са	оценени	и	от	
ЕК	по	съответните	професионални	направления.	След	оценката	проектите	са	обсъдени	
и	приети	от	УС	на	НАПОО.	
	 През	2008	г.	продължи	практиката	за	поддържане на актуална информация	на	
интернет-страницата	на	Агенцията.	Информацията	е	структурирана	в	отделни	рубрики,	
което	подпомага	потребителите	при	търсене	и	намиране	на	информация	за	документите,	
които	се	прилагат	в	процеса	на	разработване	на	ДОИ,	и	за	проектите	на	ДОИ.	Затруднения	
във	връзка	с	намирането	на	информация	за	публикуваните	в	Държавен	вестник	стандарти	
възникват	от	обстоятелството,	че	информационната	система	на	НАПОО	е	в	процес	на	
изграждане	и	в	нея	все	още	не	се	съдържа	пълният	набор	от	публикувани	ДОИ.
	 И	на	новата	интернет-страница	на	НАПОО	е	осигурена	възможност	потребителите	
да	представят	своите	мнения	и	предложения	за	подобряване	качеството	на	проектите,	
които	са	в	процес	на	разработване.	
	 Улеснена	е	работата	на	членовете	на	ЕК,	които	могат	бързо	и	лесно	да	се	запознават	
със	съдържанието	на	проектите	на	ДОИ,	подготвени	за	обсъждане.	Те	се	публикуват	на	спе-
циално	предназначено	за	целта	подменю	в	страницата	на	НАПОО.	За	всички	проведени	
през	годината	18	заседания	на	ЕК	по	професионални	направления,	в	установения	едно-
седмичен	срок	преди	заседанието	са	публикувани	разработените	проекти,	които	са	обект	
на	обсъждане.	
	 Във	връзка	с	възлагането	и	разработването	на	проекти	на	ДОИ	за	придобиване	на	
квалификация	по	професии	е	извършено	следното:
	 Поради	редуциране	броя	на	експертите	в	НАПОО,	заети	с	разработването	на	ДОИ,	
през	второто	полугодие	на	2008	г.	в	Плана	за	дейността	на	НАПОО	са	направени	корекции	
по	отношение	на	планирания	брой	ДОИ	за	разработване.	
	 В	резултат	на	актуализацията	броят	е	намален,	съобразно	наличния	човешки	ресурс,	
което	води	до	намаляване	на	данните	по	показателите,	по	които	става	отчитането	на	ДОИ,	
в	сравнение	с	предходни	години.
	 През	2008	г.	продължи	да	се	прилага	редактиране	на	завършените	проекти	на	ДОИ	
преди	представянето	им	в	МОН.	Всички	проекти,	приети	от	УС,	са	предложени	в	МОН	
след	отразяване	на	стиловите	корекции,	извършени	от	професионален	редактор.	Освен	
тази	форма	на	редакция,	част	от	ДОИ	са	преработени	и	коригирани	в	съответствие	с	
бележките	на	МОН	по	отношение	на	оформянето	им	като	документи	за	публикуване	в	
Държавен	вестник.	В	тази	връзка	НАПОО	систематизира	всички	изисквания	и	ги	подготвя	
като	инструкция,	която	се	предоставя	на	разработващите.
	 Освен	по	предвидените	за	разработване	ДОИ	в	Плана,	през	цялата	2008	г.	експерти	
от	НАПОО	активно	участваха	във	всички	фази	на	разработване	на	тридесетте (30)	проекта	
на	ДОИ	по	проект	“Развитие на човешките ресурси” на програма ФАР, 2008:
	 ●	 подготвен	и	съгласуван	е	списък	с	тридесет (30)	професии	от	СППОО;
	 ●	 проведени	са	две петдневни обучения	на	тридесет	фасилитатори,	определени	
да	работят	по	проектите	на	ДОИ;
	 ●	 подготвени	 са	подробни презентации	 за	методологията	 за	разработване	на	
ДОИ;
	 ●	 проведени	са	междинни семинари	за	оценка	на	проектите	на	ДОИ;
	 ●	 подготвено	е	подробно	експертно становище	относно	изискванията,	на	които	
следва	да	отговарят	проектите	на	ДОИ	както	по	отношение	на	съдържанието,	така	и	на	
техническото	им	оформяне;	
	 ●	 подготвени	са	конкретни	бележки	за	разработващите	по	всички	30	проекта;
	 ●	 проведени	са	индивидуални	консултации	с	представители	на	разработващите	
екипи,	при	необходимост;
	 ●	 участие	в	четиридневните	оценителни	семинари	с	работодателите	на	завършени-
те	проекти	на	ДОИ;
	 ●	 подготвени	са	четири	заседания	на	експертните	комисии	по	професионалните	
направления;
	 ●	 бележките	от	заседанията	са	систематизирани	и	представени	на	разработващите	
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за	обсъждане	и	отразяване	в	проектите	на	ДОИ;
	 ●	 подготвени	са	две	заседания	на	УС	на	НАПОО,	на	които	са	представени	про-
ектите;
	 ●	 участие	в	заключителната среща	по	проекта,	проведена	съвместно	с	консултан-
тите	и	Звеното	за	управление	на	проекта;
	 ●	 подготвена	е	презентация	и	участие	в	заключителния	семинар	за	представяне	
на	резултатите	от	проекта.

	 Количествени показатели във връзка с разработването на проекти на ДОИ 
през 2008 г.:
 Общ брой	финализирани	проекти	-	17,	от	тях	5	по	нови	професии	и	12	са	преработени	
по	новите	рамкови	изисквания.
	 Брой проекти,	приети	от	УС	на	НАПОО	-	47,	от	тях	30	разработени	по	ФАР;
	 Преработени	(отразени	предложенията,	постъпили	от	съгласувателната	процедура,	
регламентирана	в	ЗНП	и	в	ЗПОО,	в	проекти	на	ДОИ,	внесени	за	утвърждаване	в	МОН	
през	2007	г.)	-	14.
	 Представени за утвърждаване	 от	министъра	 на	 образованието	 и	 науката	 -13 
проекта	на	ДОИ.	

	

	 Резултатите от процеса по разработване на ДОИ за придобиване на квалифика-
ция по професии за периода 2002 г. - 2008 г. изглеждат по следния начин:
	 ●	 Общ	брой	професии	от	СППОО	(2007),	по	които	са	разработени	ДОИ	(утвърдени	
и	проекти,	финализирани	или	на	различен	етап	на	готовност)	-	138;
	 ●	 Брой	професии	от	СППОО,	по	 които	 към	01.01.2009	 г.	 няма	разработени	или	
възложени	за	разработване	проекти	на	ДОИ	-	65	(3	от	професиите	от	оставащите	68	са	
предложени	за	отпадане);
	 ●	 В	СППОО	от	2007	 г.	има	допълнени	15	нови	професии,	с	 което	се	увеличава	
броят	на	професиите,	по	които	липсват	ДОИ	(по	11	от	тях	няма	ДОИ,	което	да	може	да	
се	преработи	и	да	отговаря	на	професията	по	новия	СППОО);
	 ●	 Брой	ДОИ,	публикувани	в	ДВ	-	87;
	 ●	 Брой	ДОИ,	разработени	по	ФАР	-	110	(ФАР	2006	-	80,	ФАР	2008	-	30);
	 ●	 Брой	ДОИ,	разработени/преработени	по	новата	рамка	и	приети	от	УС	на	НАПОО-	
47;
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	 ●	 Професиите,	по	които	няма	разработени	ДОИ,	са	от	професионалните	направления	
“Изкуства”,	“Спорт”	и	“Добив	и	обогатяване	на	полезни	изкопаеми”;
	 ●	 14	професии	от	област	“Изкуства”	са	планирани	за	разработване	по	ФАР,	фаза	
3,	2009	г.;
	 ●	 Част	от	останалите	професии	са	много	редки	и	обучение	по	тях	се	извършва	в	
специализирани	институции	или	изобщо	не	се	провежда	в	рамките	на	институциите	от	
системата	на	ПОО	-	напр.	”Пещостроител”,	“Оптик-оптометрист”,	“Техник	на	слухови	апа-
рати”,	“Техник-хидрометеоролог”,	“Техник-металург”	и	др.

ИЗВОДИ:
 1.  Независимо от ограничения експертен ресурс, с който НАПОО разполага за 
разработване на ДОИ, е създадена солидна база от стандарти за придобиване на 
квалификация по професии, което е предпоставка за въвеждане на европейските 
инструменти в националната система за професионално образование и обучение- 
НКР и Кредитна система.
 2.  Дейността по разработването и актуализирането на проектите на ДОИ 
изисква сериозен финансов ресурс. Независимо че средствата, предоставени от 
бюджета за тази дейност, покриват само заплатите и осигуровките на служителите 
на НАПОО, през 2008 г. Агенцията успя да осигури необходимото финансиране за 
целия цикъл на проектиране на ДОИ:
  -  заплащане на възнаграждения на работните групи за разработване на 
проектите;
  -  възнаграждение за рецензентите и за оценяване на разработките;
  -  преработване на част от проектите, върнати от МОН;
  -  възнаграждение за стиловото редактиране на завършените проекти;
  -  технически разходи, свързани с копиране и размножаване на достатъчен 
брой екземпляри - за разработващите, рецензентите, редактора, за ЕК, УС и МОН, 
както и за архива, и др.
 3.  С въвеждането през второто полугодие на 2007 година на осъвременената 
методология за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, 
фокусирана върху резултатите от ученето, е поставена основата за реформиране и 
модернизиране на системата на ПОО - валидиране на знания и умения, придобити 
по неформален и самостоятелен път, повишаване на мобилността посредством 
Европас инструментите, осигуряване на качество на предлаганото от обучаващите 
институции професионално обучение, повишаване прозрачността на придобитата 
квалификация и др.
 4.  Професиите, по които традиционно се осъществява план-приемът в про-
фесионалните гимназии и професионалните училища, са осигурени с ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии. Най-търсените от обучаваните и от 
работодателите професии в ЦПО също са обезпечени с ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии.
 5.  Динамиката в СППОО през последните 4-5 години, изразяваща се в извършва-
не на различни видове промени, се отразява и на процеса на разработване на ДОИ. 
Част от стандартите не са актуални и следва да се отменят, поради заличаване на 
професиите в СППОО или поради други промени, настъпили в резултат на актуализа-
цията на СППОО.
 6.  Съгласувателната процедура на проектите на ДОИ, регламентирана в ЗПОО 
и в ЗНП, е една от причините за неоправдано дългия престой на ДОИ и удължаване 
на времето от внасяне на проектите в МОН до публикуването им в Държавен вес-
тник. 
 7.  Редуцираният брой на експертите на НАПОО, пряко ангажирани с разработ-
ването на ДОИ, се отрази на темповете на процеса на разработване през второто 
полугодие на 2008 г. За преодоляване на изоставането и постигане на 90-процентно 
покритие с ДОИ на професиите от СППОО към края на 2010 г. е необходимо експер-
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тният състав на НАПОО да бъде увеличен.
 8.  Реализираният проект по програма ФАР “Развитие на човешките ресурси” на 
практика потвърди, че посоката на обновяване и осъвременяване на методологията 
за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, която НАПОО 
прилага, е правилна и разкрива пред системата на ПОО широки възможности за 
модернизиране в съответствие с европейските приоритети и принципи за развитие 
на професионалното образование и обучение.

 2.2.  Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение

	 Предвидената	 през	 отчетната	 година	дейност,	 свързана	 с	 усъвършенстване	 на	
Списъка	на	професиите	в	съответствие	с	променящите	се	нужди	на	пазара	на	труда	и	с	
Националната	класификация	на	професиите	и	длъжностите,	е	изпълнена	успешно.
	 Независимо	че	в	Плана	за	2008	г.	не	е	предвиден	нов	цялостен	преглед	на	СППОО,	
НАПОО	организира	и	проведе	съвместно	с	експертните	комисии	по	професионални	направ-
ления	задълбочено	обсъждане	на	Списъка.	Повод	за	допълнително	осъществяване	на	
тази	дейност	е	писмо	/изх.	№	03-03-29/11.07.2008	г./	на	МОН,	с	което	на	Агенцията	се	
възлага	да	преразгледа	част	от	спорните	предложения	по	актуализирания	през	2007	г.	
СППОО.
	 Едновременно	с	обсъждането	на	тези	спорни	предложения,	НАПОО	разгледа	и	всич-
ки	други	предложения,	постъпили	в	Агенцията	от	физически	и	юридически	лица,	както	и	
предложенията,	които	са	направени	в	резултат	на	разработването	на	ДОИ	по	програма	
ФАР.	
	 В	резултат	на	двумесечната	интензивна	дейност	на	експертите,	съвместно	с	ЕК	е	
подготвено	изцяло	обновено	предложение	за	изменение	на	СППОО,	с	което	да	се	постигне	
по-пълно	съответствие	на	професиите	и	специалностите	с	потребностите	на	пазара	на	
труда.	За	пръв	път	в	СППОО	са	включени	нови	професии,	насочени	към	определени	
професионални	и	социални	групи		-	например	професията	“Жестомимичен	превод”,	“Орга-
низатор	на	ритуални	дейности”	и	др.
	 В	новото	предложение	за	СППОО	е	направена	детайлна	съпоставка	на	професиите	
и	специалностите	с	НКПД.	За	професиите,	за	които	липсва	съотнесеност	между	Списъка	
и	НКПД,	е	подготвено	мотивирано	предложение	до	МТСП.
	 Преди	представяне	на	проекта	за	изменение	и	допълнение	на	СППОО,	съвместно	
с	експерти	от	МОН	предложенията	са	обсъдени	и	съгласувани.
	 Независимо	от	обстоятелството,	че	в	изпълнението	на	споменатите	дейности	от	
НАПОО	са	ангажирани	само	двама	експерти,	в	определения	срок	-	края	на	м.	октомври,	
УС	на	НАПОО	обсъди	и	одобри	предлаганите	промени	в	СППОО:
	 	 ●	 за	целите	на	обсъждането	на	Списъка	са	подготвени	17	заседания	на	ЕК	по	
професионални	направления.	За	оперативно	протичане	на	заседанията	всички	предло-
жения	предварително	са	представени	на	членовете	на	ЕК.
	 	 ●	 за	предложенията,	които	не	са	одобрени	от	ЕК,	НАПОО	изиска	допълнителна	
информация	от	вносителите.
	 Подкрепените	от	ЕК	предложения,	придружени	с	цялата	необходима	документация,	
са	подготвени	и	внесени	за	обсъждане	от	УС	на	НАПОО.
	 С	докладна	записка	на	председателя,	съдържаща	мотивите	към	съответните	предло-
жения,	вариантът	за	изменение	и	допълнение	на	СППОО	е	внесен	в	МОН.

ИЗВОДИ:
 1.  Независимо от обстойния преглед на Списъка на професиите за ПОО, 
извършен през 2006 г., през 2008 г. НАПОО отново направи задълбочен анализ, с 
цел по-пълното му привеждане в съответствие с изискванията на пазара на труда, с 
Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България 
и с Класификацията на областите на образование.
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 2.  При проведените обсъждания се оказа, че в някои текстове действащата 
процедура за актуализиране на СППОО се нуждае от усъвършенстване, което ще 
залегне като дейност в Плана за 2009 г.
 3.  Динамиката на СППОО в последните няколко години оказва силно влияние на 
процеса на разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии. 
 4.  В резултат на направените промени, свързани с отпадане на професии и спе-
циалности, с преименуването им или други промени, около 30% от разработените 
ДОИ за придобиване на квалификация по професии се нуждаят от допълнително пре-
работване в съответствие с настъпилите изменения, а някои от тях са практически 
неизползваеми.  	

 2.3. Информатизация в процеса на разработване на ДОИ и СППОО
	 На	обновената	интернет-страница	на	НАПОО	редовно	се	въвежда	информация	за	
проектите	на	ДОИ,	които	са	в	процес	на	разработване,	както	и	за	публикуваните	в	Държа-
вен	вестник	ДОИ.	Публикуват	се	самите	стандарти	с	възможност	всеки	гражданин	да	прави	
предложения	за	промени	или	други	коментари.	В	определения	срок	преди	заседанията,	
в	рубриките,	предназначени	за	УС	и	ЕК,	се	публикуват	проектите	на	ДОИ,	предвидени	за	
обсъждане.	
	 Публикуван	е	архив	на	СППОО	с	отразените	промени	през	годините.	Публикуват	
се	постъпилите	в	НАПОО	предложения	за	промени	в	СППОО,	както	и	предложенията	за	
промени	(обсъдени	в	ЕК	и	УС	на	НАПОО)	и	внесени	от	в	МОН	за	утвърждаване.
	 Разработен	е	еталон	за	представяне	на	елементите	на	ДОИ	в	ИИС.	Подготвени	и	
качени	в	ИИС	са	елементите	на	15	проекта	(или	утвърдени	наредби)	на	ДОИ.	Въпреки	че	
не	е	част	от	ДОИ,	в	ИИС	е	включен	и	елементът	“Информация	за	Европас-приложение	към	
сертификата”	по	всяка	професия.	В	плана	на	НАПОО	за	2009	г.	се	предвиждат	дискусии	
със	 социалните	партньори	относно	 съдържанието,	 което	 трябва	да	бъде	включено	в	
тази	рубрика.	Всички	промени	в	СППОО	от	2003	г.	досега	са	отразени	в	ИИС.	Усъвър-
шенствани	са	начините	за	търсене	на	ДОИ	(по	данни	от	СППОО	или	по	ключова	дума).	
Има	възможност	при	посочване	на	професия	от	СППОО	да	се	отворят	в	нови	прозорци:	
ДОИ	по	тази	професия,	възможности	за	професионална	реализация	по	НКПД,	ЦПО,	които	
имат	в	лицензията	си	тази	професия.	По	удобен	за	ползвателите	начин	са	организирани	
връзките	между	СППОО,	ДОИ	и	ЦПО.
	 Интерфейсът,	в	който	се	представят	ДОИ	и	СППОО	в	ИИС,	е	ориентиран	към	потре-
бителите,	като	към	съществуващите	икони	е	добавен	и	текст.	Осигурена	е	възможност	
за	едновременно	разглеждане	и	сравняване	на	даден	елемент	от	ДОИ	в	различни	про-
фесии.	

	 ИЗВОДИ:
 1.  С разработването на новите възможности за търсене в ИИС се разширява 
полето на ползвателите (не само експерти от държавните институции).
 2.  С оглед осигуряването на достъпа до ИИС от различни работни места е 
необходимо нейното сертифициране.

 2.4.  Усъвършенстване на дейностите по лицензиране и разширяване на 
мрежата от центрове за професионално обучение (ЦПО)
	 Разширяването	 и	 усъвършенстването	 на	мрежата	 от	 лицензирани	центрове	 на	
територията	на	страната	продължи	да	е	основна	задача	на	Агенцията	и	през	2008	г.	Про-
фесионалното	обучение,	провеждано	от	 тях,	дава	възможност	на	безработни	и	 заети	
лица	да	повишават	квалификацията	си	и	пригодността	си	за	заетост	в	съответствие	с	
потребностите	на	пазара	на	труда	и	европейските	изисквания,	както	и	да	осъществяват	
собствените	си	планове	за	кариерно	развитие.
	 През	отчетния	период	са	разработени	нови критерии, формуляри и указания за 
лицензиране на ЦПО и ЦИПО,	разработвани	съгласно	изискванията	на	чл.	49а	от	ЗПОО.	
Тези	промени	са	наложени	от	необходимостта	лицензионната	процедура	да	се	опрости	
значително.
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	 Външните експерти,	участващи	като	оценители	в	процедурата	за	лицензиране,	
както	и	организаторите	на	обучението	в	ЦПО,	са	консултирани	редовно	от	експертите	на	
НАПОО.	Към	края	на	2008	г.	в	оценките	по	лицензионните	процедури	към	съответните	
експертни	комисии	са	участвали	над	150	външни	експерти.
	 Успешно	се	прилага	Процедурата за допълване на издадена лицензия. 
	 През	2008	г.	са	лицензирани	161	нови	центъра	(132	през	2007	година),	а	47	центъра	
са	допълнили	лицензиите	си	с	нови	професии	и	специалности	(38	през	2007	година),	което	
им	дава	възможност	успешно	да	обновяват	и	развиват	дейността	си,	както	и	да	бъдат	
по-гъвкави	в	предлагането	на	професионално	обучение.
	 Успешно	се	прилага	и	Процедурата за изменение на наименованията на професии 
и специалности в лицензиите на ЦПО	във	връзка	с	изменения	в	СППОО.
	 Количествените показатели,	характеризиращи	дейностите	по	лицензирането	на	
ЦПО	през	2008	г,	са:
	 	 ●	 Проведени са общо 16 520 консултации (в	НАПОО,	по	телефона,	по	e-mail),	
от	които	най-голям	брой	са	с	кандидати	за	лицензиране	и	с	представители	на	лицензирани	
ЦПО;	около	1000	-	със	служители	от	Дирекциите	“Бюро	по	труда”,	с	външни	експерти	по	
лицензионните	процедури	и	с	потребители	на	професионално	обучение.	Средният	брой	
консултации	на	експерт	от	отдел	“Лицензиране”	е	1840	(1817	консултации	през	2007	г.).	
	 	 ●	 Лицензирани са 161 нови ЦПО, а разширени с нови професии и специал-
ности са лицензиите на 47 ЦПО.	В	сравнение	с	2007	г.	(издадени	132	нови	лицензии	
и	изменени	38	лицензии)	броят на лицензионните процедури е повишен (таблица	1,	
фигура	2	и	3).
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	 През	2008	г.	разпределението	на	професиите	и	специалностите	е	както	следва:	нови	
лицензии:	професии	-	1996	бр.,	специалности	-	3351	бр.;	изменени	лицензии:	професии-	
628	бр.,	специалности	-	1016	бр.	Общо	за	2008	година:	професии - 2624, специалнос-
ти- 4367.
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	 ●	 Средният брой лицензирани центрове	(нови	лицензии	и	изменения	на	лицензии)	
на експерт	от	отдел	“Лицензиране”	е	26	(при	24,5	за	2007	г.,	18,5	за	2006	г.	и	15	за	2005	г.).	
	 ●	 Продължителността на лицензионните процедури	продължава	да	е	по-малка	
от	заложената	в	ЗПОО	продължителност	от	четири	месеца:	ЦПО	с	до	10	професии	-	средно	
2	месеца;	ЦПО	с	до	20	професии	-	средно	3	месеца;	ЦПО	с	над	20	професии	-	средно	3,3	
месеца.	В	сравнение	с	данните	за	2005	и	2006	г.	съществени	промени	по	този	показател	
не	се	наблюдават.	Може	да	се	приеме,	че продължителността на лицензионната проце-
дура е достигнала оптималната си стойност.
	 ●	 Проведени са 208 заседания на ЕК	по	съответните	професионални	направления	
(170	през	2007	г.);
	 ●	 Експертите	от	отдел	“Лицензиране”	са	участвали	в	280 оценки във връзка с 
лицензионни процедури;
 ● Общият брой на лицензираните центрове в края на 2008 г. е 678; 
 ● Няма подадени документи за лицензиране на ЦИПО.
	 Качествени показатели, свързани с лицензионната процедура:
	 ●	 Документите	за	разглеждане	от	УС	на	НАПОО	са	качествено	подготвени	-	няма	
върнати	документи	за	преработване;	
	 ●	 Сроковете	за	лицензиране,	определени	в	процедурата,	се	спазват	стриктно	и	
акуратно.	Няма	просрочени	лицензионни	процедури;	
	 ●	 Не	са	постъпили	жалби	и	възражения	във	връзка	с	работата	на	експертите	и	
служителите	на	Агенцията;	
	 ●	 Работата	на	НАПОО	по	лицензиране	на	ЦПО	се	осъществява	при	пълна	прозрач-
ност.	Критериите,	процедурите,	изискванията	и	формулярите	за	кандидатстване	за	лицен-
зия	са	публикувани	в	уеб	сайта	на	Агенцията	и	се	актуализират	в	зависимост	от	взетите	
от	УС	решения;	
	 ●	 Съгласно	чл.	42,	т.	10	на	ЗПОО,	НАПОО	поддържа	два	актуални	регистъра	на	
лицензираните	центрове	и	на	кандидатите	за	лицензиране,	достъпни	в	интернет,	за	потре-
бителите	и	заявителите	на	професионално	обучение;	
	 ●	 Спазването	на	стандартите	за	административно	обслужване	при	лицензиране	
дава	възможност	за	по-голяма	ефективност	в	работата	на	администрацията;	
	 ●	 Според	резултатите	от	 неформалното	 текущо	проучване	 с	 представители	на	
центровете,	лицензионната	процедура	работи	успешно,	в	режим	на	прозрачност	и	не	
затруднява	кандидатите	за	получаване	на	лицензия;	
	 ●	 Преобладават	лицензиите,	издадени	на	ЦПО	в	големите	градове,	пред	тези	в	по-
малките	селища.	Съотношението	е	пропорционално	на	разпределението	на	икономически	
активното	население	в	страната	и	е	адекватно	на	по-големия	интерес	в	големите	градове	
към	повишаване	на	професионалната	квалификация.
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ИЗВОДИ:
	 1.  През 2008 г. продължава успешното усъвършенстване на дейностите по 
лицензиране и разширяване на мрежата от лицензирани центрове. В края на 2008г. 
общият брой на лицензираните центрове е 678. 
 2. Интересът на ЦПО и през 2008 г., както през целия предишен период, е насо-
чен предимно към квалификации по професии, предлагащи по-големи възмож-
ности за реализация на пазара на труда, например строителство, туризъм, лека 
промишленост, стопанско управление и администрация, селско стопанство.
 3. Преобладават лицензиите, издадени на ЦПО в големите градове. Тази 
тенденция съответства на разпределението на икономически активното население 
в страната и показва по-големия интерес в големите градове към повишаване на 
професионалната квалификация.
 4. Качеството на дейността по лицензионните процедури е на много добро рав-
нище и гарантира прозрачност и достъпност за фирмите и организациите, желаещи 
да лицензират ЦПО - представените за разглеждане в УС на НАПОО материали са на 
високо професионално ниво, няма върнати документи поради нарушена процедура, 
няма неспазени срокове, няма жалби и сигнали за нарушения от потребителите.
 5. Достигната е оптимална продължителност на лицензионната процедура. 
Основни фактори за ускоряването на процедурите са: спазване на стандартите 
за административно обслужване и съответно повишаване на ефективността на 
работата на администрацията на НАПОО, ЕК и УС; подобряване качеството на пода-
дените документации и повишаване на професионализма на всички участници 
в лицензионната процедура на базата на натрупан опит, чрез организираните от 
НАПОО обучения и чрез самообучение.
 6. През 2008 г. показателите за ефективност са подобрени:
  ● повишен е ръстът на лицензионните процедури при същия брой служите-
ли в отдел “Лицензиране”;
  ● повишен е ръстът на професиите и специалностите в лицензионните 
процедури.
 7. Лицензионната процедура работи успешно, в режим на прозрачност и не 
затруднява кандидатите за получаване на лицензия.
 8. През 2008 г. се забелязва значително повишаване на интереса към лицензи-
ране на нови ЦПО. Тази тенденция до голяма степен е свързана с възможностите 
за финансиране по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2007- 
2013 г.”. 
 9. Запазва се броят на желаещите да изменят лицензията си с добавяне на 
нови професии и специалности. Желанието за разширяване на лицензията може 
да се разглежда като показател за успешната и ефективна работа на центровете. 
 10. Поради липса на икономически интерес и през 2008 г. няма лицензирани 
центрове за информация и професионално ориентиране. Решаването на този проб-
лем е свързано със значителни промени в нормативната база, които да мотивират 
кандидатите за лицензиране на такива центрове.

 2.5.  Осигуряване и управление на качеството на професионалното обуче-
ние
	 Основната	дейност	по	този	приоритет	е	свързана	с	осъществяване	на	последващ 
контрол на лицензираните центрове.	Тъй	като	издадената	лицензия	е	безсрочна,	контро-
лът	е	основен	инструмент	за	осигуряване	и	управление	на	качеството	на	провежданото	
професионално	обучение.	Успешно се прилага Системата за мониторинг и последващ 
контрол на лицензираните ЦПО, както и Методиката и процедурата за осъществяване 
на последващ административен контрол на ЦПО. 
	 Проверките	на	дейността	на	ЦПО,	осъществявани	от	експертите	на	Агенцията,		са	
съществен	елемент	от	усилията	на	НАПОО	за	осигуряване	устойчивост	на	качеството	на	
професионалното	обучение	в	ЦПО.	Основната	им	цел	е	гарантиране	на	изпълнението	на	
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критериите,	приложени	в	процеса	на	лицензиране,	на	изискванията	и	условията	на	лицен-
зията.	Проверките	са	планирани	(комплексни	и	тематични)	и	извънредни	(по	сигнал	от	
страна	на	обучавани	или	заявители	на	обучението).	През	2008	г.	политиката	за	контрол	от	
страна	на	НАПОО	се	измести	към	осъществяване	на	проверки	по	време	на	провеждащи	
се	обучения.
	 Проверени	са	68 текущи обучения	за	придобиване	на	професионална	квалификация	
на	безработни	лица,	организирани	и	финансирани	от	местните	Дирекции	“Бюро	по	труда”.	
Констатирани	са	единични	пропуски	от	организационен	и	методически	характер,	които	са	
преодолими.	Предложени	са	препоръки	и	предписания	за	отстраняването	им.	Извършени	
са	и	14	административни	планирани	проверки	на	ЦПО	и	1	проверка	по	сигнал.
	 При проверките на ЦПО се установи следното:
	 	 ●	 Дейността	на	центровете	при	провежданото	обучение	съответства	на	изисква-
нията	на	нормативната	уредба	-	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение;	
Наредба	3	от	15.04.2003	г.	за	системата	на	оценяване	и	Наредба	4	от	16	април	2003	г.	за	
документите	за	системата	на	народната	просвета.	Системата	за	управление	на	ЦПО	и	
системата	за	осигуряване	качеството	на	обучението	функционират	успешно.
	 	 ●	 Теоретичното	и	практическото	обучение	е	организирано	в	материално-техни-
ческа	база,	съответстваща	на	ДОИ	за	придобиване	на	квалификация	по	професия.	Доку-
ментацията	се	води	редовно	и	се	съхранява	по	установения	ред.	
 В резултат на извършените проверки могат да се направят следните обобще-
ния:
	 	 ●	 Центровете	за	професионално	обучение	не	нарушават	условията	на	издадената	
лицензия.	
	 	 ●	 Центровете	имат	капацитет	да	осигуряват	качество	на	професионалното	обуче-
ние	-	наличие	на	добра	материално-техническа	база,	осигуреност	с	обучаващи,	добре	
структурирани	учебни	планове	и	програми.	
	 	 ●	 Констатираните	пропуски	са	от	организационен	характер	и	са	свързани	със	
спазването	на	учебните	графици	и	дисциплината	от	страна	на	обучаващите	и	обучае-
мите.
	 	 ●	 Провеждането	на	системен	контрол	от	страна	на	заявителя	гарантира	повиша-
ване	на	качеството	на	професионалното	обучение.	
	 Съгласно	Системата	за	последващ	контрол,	НАПОО	осъществява	мониторинг	върху	
дейността	на	ЦПО	посредством	набиране на годишна информация за дейността им 
през предходната година.	Проучването	се	осъществява	по	електронен	път	въз	основа	на	
специално	разработена	за	целта	информационна	карта.	Събирането	на	данни	за	дейността	
на	центровете	е	от	изключителна	важност	във	връзка	с	изграждането	и	функционирането	
на	информационна	система	за	търсенето	и	предлагането	на	професионално	обучение.	
	 Конкретните цели	на	анализа	са:	преглед	и	оценка	на	дейността	на	центровете	за	
професионално	обучение	-	приоритети	по	професионални	направления,	приоритети	по	
професии	и	специалности	при	провеждане	на	квалификационните	курсове,	съотношение	
на	курсовете	по	част	от	професия	и	курсовете	за	обучение	по	професии	с	придобиване	на	
степен	на	професионална	квалификация,	приоритети	при	финансирането	на	професио-
налното	обучение	в	центровете.	Те	са	заложени	във	формулярите	за	събиране	на	инфор-
мацията:
	 	 ●	 Брой	обучени	лица	по	професионални	направления,	професии	и	специалнос-
ти;
	 	 ●	 Брой	проведени	курсове;
	 	 ●	 Брой	издадени	документи	-	Удостоверения	за	професионално	обучение,	Свиде-
телства	за	професионална	квалификация	и	Свидетелства	за	правоспособност;
	 	 ●	 Начини	на	финансиране	на	професионалното	обучение.
	 Получената	информация	е	количествена	-	тя	не	дава	възможност	да	се	оцени	и	
анализира	качеството	на	обучението	за	професионална	квалификация	през	призмата	на	
ключовите	фактори	-	материална	база	и	финансиране	на	продължаващото	професионално	
обучение,	равнище	на	преподавателския	и	помощния	учебен	персонал,	методология	и	
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методика	на	обучение	и	учебна	документация,	оценка	и	последващо	сертифициране	на	
резултатите	от	обучението.	
	 През	отчетния	период	е събрана и обобщена годишна информация за дейността 
на центровете през 2007 г. От	всичките	385	центрове	за	професионално	обучение,	ли-
цензирани	до	месец	декември	2006	г.,	информация	са	подали	325	центъра,	т.е.	85	%	от	
общия	брой	ЦПО,	които	са	длъжни	да	предоставят	в	НАПОО	годишна	информация.		За	
сравнение	през	предходната	година	този	процент	е	48.	
	 Сравненията,	представени	по-нататък	в	анализа,	следва	да	се	разглеждат	условно	
и	само	като	ориентировъчни,	поради	различната	база	-	65%,	48%	и	85%	от	центровете,	
съответно	за	2005,	2006	и	2007	г.
	 Общият	брой	обучени,	за	които	е	подадена	информация,	е	85510	(за	2006	г.	тя	е	за	
43113	обучени	лица).	Най-голям	е	броят	на	обучените	по	професионално	направление	
“Моторни	превозни	средства,	кораби	и	летателни	апарати”	-	16049	(37,2	%	от	общия	брой).	
Една	от	причините	за	това	е	повишеното	търсене	във	връзка	с	обучението	за	“Водачи	на	
МПС”.	
	 Няма	провеждано	обучение	по	професионалните	направления	“Медицинска	диагнос-
тика	и	технологии”	и	“Опазване	на	околната	среда”.
	 Запазва	се	тенденцията	от	предишните	години,	най-голям	брой	квалификационни	кур-
сове	да	се	провеждат	по	професиите	и	специалностите	от	професионални	направления	
“Стопанско	управление	и	администрация”	и	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетъринг”.	
Тези	направления	са	приоритетни	за	страната	и	съответно	привлекателни	за	обучаемите.	
Провежданите	проучвания	от	Агенция	по	 заетостта	посочват	професиите	от	 тези	две	
направления	като	едни	от	най-търсените	на	пазара	на	труда.	По	тази	причина	обученията	
в	областта	на	стопанското	управление	и	администрацията	и	в	областта	на	туризма	са	
най-често	финансирани	от	Дирекциите	“Бюро	по	труда”.	
	 От	анализа	на	годишната	информация	за	дейността	на	центровете	през	2007	г.	може	
да	 се	направи	изводът,	 че	 търсенето	на	професии	от	 професионалните	направления	
“Художествени	занаяти”,	“Медицинска	диагностика	и	технологии”	и	“Опазване	на	околната	
среда”	на	пазара	на	труда	е	по-малко	в	сравнение	с	другите	направления.	Това	се	потвър-
ждава	и	от	обстоятелството,	че	към	тези	професии	се	наблюдава	най-малък	интерес	за	
лицензиране	от	страна	на	ЦПО.	Тази	тенденция	се	запазва	и	през	трите	години,	за	които	
НАПОО	събира	годишна	информация.
	 От	общо	8834	квалификационни	курса,	6322	са	проведени	за	обучение	по	част	от	
професия,	а	за	обучение	за	цяла	професия	с	придобиване	на	степен	на	професионална	
квалификация	са	проведени	2512	курса.	
	 Запазена	е	 тенденцията,	 преобладаващата	част	от	 квалификационните	 курсове	
да	са	за	обучение	по	част	от	професия.	По-голямата	част	от	центровете	предпочитат	да	
провеждат	кратки	курсове.	Основните	причини,	установени	от	експертите	на	НАПОО,	са:	
по-лесна	организация,	по-лесно	се	привличат	курсисти	с	по-ниската	цена	за	обучението,	
издаване	 на	държавно	 признат	 документ	 за	 по-кратко	 обучение,	 не	 е	 задължително	
спазването	на	Държавните	образователни	изисквания,	не	се	организират	и	провеждат	
държавни	изпити.	Все	още	недостатъчно	се	оценяват	различията	между	двата	документа-	
“Удостоверение	за	професионално	обучение”	(образец	3-37	на	МОН)	и	“Свидетелство	за	
професионална	квалификация”	(образец	3-54	на	МОН)	от	страна	както	на	обучаемите,	
така	и	на	работодателите.
	 Общият	брой	издадени	документи	 в	 центровете	 за	 професионално	обучение	е	
113459,	от	които	Удостоверения	за	професионално	обучение	-	54144,	Свидетелства	за	
професионална	квалификация	-	13830,	Свидетелства	за	правоспособност	-	15485.	Някои	
са	завършили	обучението	с	два	документа.	
	 Във	връзка	с	финансирането	през	2007	г.	се	наблюдава	промяна	в	тенденцията	от	
2005	и	2006	г.	Най-голям	е	броят	курсове,	финансирани	със	средства	на	работодателите-	
8236	 курса.	Следват	 тези,	финансирани	от	обучаемите	 -	 2013	 курса.	Финансирани	от	
Агенцията	по	заетостта	са	2679	курса,	по	национални	програми	-	177	курса	и	по	програми	
на	ЕС	-	438	курса.	Увеличението	на	относителния	брой	курсове,	финансирани	от	рабо-
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тодателите,	е	доказателство	за	необходимостта	от	квалифицирана	работна	ръка	и	за	
раздвижване	на	производството	и	пазара	на	труда.
	 Набирането	на	годишна	информация	от	ЦПО	е	част	от	системата	за	последващ	
контрол	на	центровете	и	е	от	изключителна	важност	за	формирането	на	бъдещата	политика	
на	Агенцията.	В	тази	връзка	могат	да	се	направят	следните	обобщения:
	 	 ●	 Използваната	от	НАПОО	методика	за	събиране	на	годишна	информация	от	ЦПО	
е	работеща	и	достатъчно	надеждна	от	гледна	точка	на:	набирането	на	данни	във	връзка	
с	пазара	на	обучаващи	услуги	за	лица	над	16-годишна	възраст	в	страната,	търсенето	на	
професии	и	специалности	на	пазара	на	труда,	начина	на	организиране	и	финансиране	
на	квалификационното	обучение.
	 	 ●	 Набирането	на	 годишна	информация	от	 всички	лицензирани	ЦПО	създава	
възможност	за	пълен,	обективен	и	точен	анализ	на	провежданото	професионално	обуче-
ние	в	 страната,	 необходим	 за	ефективното	осъществяване	на	основните	функции	на	
НАПОО,	свързани	с	качеството	на	обучението	и	осъществяването	на	координираща	роля	
в	системата	за	професионално	образование	и	обучение.
	 	 ●	 На	този	етап	от	дейността	на	НАПОО	получаването	на	годишна	информация	от	
центровете	е	единственият	начин	за	непрекъснато	наблюдение	и	възможност	за	контрол	
върху	дейността	им	във	връзка	с	изпълнението	на	чл.	49а,	ал.	10,	т.	1	и	т.	2	от	ЗПОО,	
които	регламентират	условията	за	отнемане	на	лицензия,	когато	ЦПО	не	е	започнал	да	
осъществява	дейност	най-късно	12	месеца	от	издаването	на	лицензията	или	е	преуста-
новил	дейността	за	повече	от	12	месеца.	
	 	 ●	 Дейностите,	свързани	със	събиране	на	годишна	информаиця	от	НАПОО,	са	
включени	в	проекта	за	изменение	и	допълнение	на	Закона	за	професионалното	образо-
вание	и	обучение,	който	предстои	да	бъде	приет	от	Народното	събрание.

ИЗВОДИ:
 1. Системата за последващ контрол на лицензираните ЦПО е важен инстру-
мент и съществена част от усилията на НАПОО за осигуряване качеството на профе-
сионалното обучение.
 2. Запазва се тенденцията за извършване на проверки на ЦПО като превенция 
на възможни нарушения и предпоставка за подобряване качеството на обучението. 
Проблемите в това направление са свързани с недостатъчния административен 
капацитет на НАПОО за обхващане на цялата мрежа от лицензирани центрове.
 3. Осъществените планирани проверки са допринесли за подобряване работата 
в ЦПО.
 4. Проверките констатират, че учебните планове и програми, по които се про-
вежда професионалното обучение в ЦПО, съответстват на ДОИ.
 5. Развива се сътрудничеството с АЗ, което е предпоставка за повишаване 
качеството на обучението, осъществявано в ЦПО.
 6. Чрез получаваната годишна информация за дейността на ЦПО НАПОО 
осъществява постоянно наблюдение върху дейността на центровете.
 7. Последващият контрол на дейността на ЦПО отново поставя въпроса за 
контролната функция на НАПОО, която не е регламентирана в ЗПОО. На този етап 
Агенцията осъществява тази функция на основание на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност. За създаване на добра организация и осигуряване на необходимите ресур-
си за реализиране на последващия контрол се налага допълване на функциите на 
НАПОО в ЗПОО, което Агенцията многократно е поставяла като искане пред минис-
търа на образованието и науката. 
 8. Задълбочава се проблемът във връзка с недостатъчния административен 
капацитет на НАПОО за осъществяване на последващ контрол на лицензираните 
центрове. Броят на центровете се увеличава и с наличния експертен състав е 
невъзможно тяхното ефективно контролиране. Необходимо е спешно решаване на 
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проблема - създаване на инспекторат към Агенцията и разкриване на регионални 
структури за контрол на работата на ЦПО.
 9. През 2008 г. е необходимо да се разширява сътрудничеството с работода-
телските организации във връзка с оценяване качеството на професионалното 
обучение, провеждано в ЦПО.

	 3.  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СРАВНИМОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

	 В	изпълнение	на	Плана	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	
обучение	за	2008	г.,	Плана	за	действие	за	2008	г.	в	изпълнение	на	Националната	стратегия	
за	продължаващото	професионално	обучение	за	периода	2005-2010	г.	и	стратегическите	
насоки	за	развитие	дейността	на	НАПОО,	продължи работата по	усъвършенстване	на	
Интегрираната	информационна	 система	 за	 търсене	и	 предлагане	на	професионално	
обучение	за	лица	над	16-годишна	възраст	(ИИС).

	 3.1.  Развитие на ИИС за обучение на възрастни  
 3.1.1. Разработване и съгласуване на междуинституционална система за кому-
никация на локални ИС на управленско равнище
	 Съгласно	приетата	стратегия	за	дългосрочно	развитие	на	информационната	система	
на	НАПОО	и	извеждането	й	като	приоритетна	задача	с	Решение	на	МС	от	05.04.2007	г.	(т.	
23	от	дневния	ред	на	заседанието	на	МС),	основен	управленски	и	организационен	акцент	
е	поставен	върху	установяването	на	контакти,	провеждане	на	срещи	и	съгласуване	на	ста-
новища	и	процедури	за	осъществяването	на	връзка	между	ИИС	на	НАПОО	и	локалните	
информационни	системи	на	различните	институции	и	организации.
	 Два	са	водещите	моменти	в	развитието	на	междуинституционалното	сътрудничество	
в	тази	област	и	през	2008	г.:
	 -  Контакти със социалните партньори за разработване на вертикални стандар-
ти за комуникация
	 През	 отчетния	 период	 са	 осъществени	 контакти	 със	 социалните	 партньори	и	 в	
частност	с	Българската	строителна	камара	за	иницииране	на	процедура	за	определяне	
на	вертикален	стандарт	за	обмяна	на	данни	между	НАПОО	и	строителната	камара	и	
изграждане	на	модул	в	ИИС	за	издадените	документи.
	 В	резултат	на	проведените	разговори	между	ръководството	на	НАПОО	и	на	камарата	
и	на	експертно	равнище,	са	разменени	писма	за	взаимна	подкрепа	на	намеренията	за	
създаването	на	такава	работна	група	и	като	следваща	стъпка	-	осигуряване	на	обмен	на	
данни	между	институциите.
	 -  Разработване на проектно предложение по ОПАК за подобряване на админис-
тративното обслужване чрез усъвършенстване на ИИС 
	 В	рамките	на	ОП	 “Административен	капацитет”,	 съфинансирана	от	Европейския	
социален	фонд,		НАПОО	подготви	проектно	предложение	за	кандидатстване	за	предос-
тавяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	чрез	открита	процедура	за	конкурентен	под-
бор	 с	определен	 срок.	Проектното	предложение	на	 тема:	 “Публичност	и	прозрачност,	
информираност	и	достъп	до	административната	дейност	в	областта	на	продължаващото	
професионално	обучение	и	ученето	през	целия	живот”	представи	виждането	на	Агенцията	
за	развитието	на	ИИС	като	съвременна	и	иновативна	практика	за	подобряване	на	админис-
тративното	обслужване	и	предоставянето	на	услуги.	Проектът	на	НАПОО	не	беше	одобрен	
за	финансиране.	Задача	на	Агенцията	е	да	подготви	и	през	2009	г.	ново	предложение	по	
ОПАК.

	 3.2. Внедряване на модули от ИИС на равнище НАПОО
	 Въпреки	още	по-ограничените	възможности	за	финансиране	през	2008	г.,	успоредно	
с	търсенето	на	управленско-политически	решения	за	развитие	и	усъвършенстване	на	
пилотния	модел	на	ИИС	и	преминаването	му	 във	фаза	производствена	 система,	 по-
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ради	 големия	 интерес	 от	 страна	 на	 потенциалните	 потребители	 продължи	работата	
по	въвеждането	на	данни,	тестването	и	анализирането	на	моделираните	елементи	от	
системата,	като	за	целта	бяха	обучени	и	служители	от	НАПОО	за	модулите	Регистър	на	
обучаващите	институции	и	ДОИ.	Информационната	система	осигурява	справки	по	фикси-
рани	и	по	зададени	от	потребителя	критерии.
	 3.2.3. Протоколи за обмен на данни, права и равнища на достъп и сигурност 
на системата

 3.3. Планиране създаването на национална мрежа на ИС
	 ИИС	може	поетапно да се развие в производствена информационна система	
при	наличие	на	съществен	финансов	ресурс.
	 Възможност	за	това	е	разработване	на	проект	през	2009	г.	по	ОП	“Административен	
капацитет”,	целящ	привеждане	на	ИИС	от	пилотен	модел	във	функционираща	информа-
ционна	система,	с	допълнителни	регистри	и	информация	за	търсене	и	предлагане	на	
професионално	обучение	и	професионално	ориентиране.
	 Като	разширение	на	пилотния	модел	на	ИИС	е	разработен	идеен	проект	за	поддо-
мейн	 (сайт)	 в	 уеб-пространството	на	НАПОО,	предоставящ	 кариерна	информация	 за	
ориентиране	през	целия	живот.	
	 Сайтът	ще	предоставя	информация	за	професиите	и	специалностите	в	рамките	на	
І,	ІІ,	ІІІ	и	ІV	степен	на	професионална	квалификация	(професионална	квалификация	до	
ниво	средно	образование)	и	е	предназначен	за	следните	целеви	групи:
	 	 -		 Учещи,	родители,	учители,	педагогически	съветници;
	 	 -		 Безработни	и	заети	лица;
	 	 -		 Доставчици	на	услуги	по	кариерно	ориентиране,	специалисти	в	областта;
	 	 -		 Заинтересовани	институции	и	организации.
	 Предстои	изграждането	и	въвеждането	на	съответната	апаратна	част	в	локалната	
информационна	система	и	интернет	сайта	на	НАПОО.
	 Интегрираната	информационна	система	за	търсене	и	предлагане	на	професионално	
обучение	и	професионално	ориентиране	е	високо	оценена	като	пример	за	добра	практика	
в	областта	на	предоставянето	на	услуги	и	наградена	в	конкурса,	организиран	от	МДААДР,	
в	раздел	”Иновации	и	технологии”.
	 Моделът	на	ИИС	е	мултиплициран	в	проект	на	Българската	туристическа	камара.

ИЗВОДИ:
 1. Моделът на ИИС дава възможност да се реализират в електронен формат 
значителна част от операциите, които не биха могли да се осъществят чрез 
интернет-сайта на НАПОО. Интегрирането на ИИС с интернет-сайта на НАПОО дава 
нови, много по-големи възможности за работа с клиентите, за подобряване на 
административното обслужване и интегриране на дейности между различни инс-
титуции.
 2.  Потенциалът на разработения пилотен модел бе оценен положително от 
МДААР, както и от представители на браншовите организации и представители на 
други държавни институции.
 3.  Моделът на ИИС е напълно функциониращ в рамките на изискванията на 
техническото задание и трябва да премине в следващия етап - производствена 
информационна система, благодарение на вложените възможности за разширяване 
и развитие на системата по хоризонтала и вертикала, за което са необходими значи-
телни финансови ресурси.
 4.  Процесът на разширяване и развитие зависи и от политическата приемли-
вост, от интересите на социалните партньори, на отделните работодатели и на 
кандидатите за обучение.
 5.  Техническият анализ на поведението на системата показва, че преминаването 
към производствена система ще означава разработване не само на софтуерни ре-
шения, но и разширяване на хардуерната база на основата на технически разчети.
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 4.  ДВУСТРАННО, МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕЙНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОО В 
ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

 4.1.  Участие в междуведомствени работни групи, консултативни съвети, меж-
дународни семинари
	 Представителите	на	НАПОО	в	различните	работни	 групи,	съвети	и	семинари	са	
участвали	в	проведените	през	отчетния	период	заседания.	Включените	в	плана	за	2008	г.	
задачи	в	това	направление	са	изпълнени	съобразно сроковете и работните графици, 
без констатирани проблеми:
	 ●		Участие	в	работна	група	2	“Свободно	движение	на	хора”;
	 ●		Участие	в	работна	група	18	“Образование	и	обучение”;
	 ●		Участие	в	Консултативния	съвет	по	професионално	образование	и	обучение	към	
МОН;
	 ●		Участие	в	работата	на	Управителния	съвет	и	Изпълнителното	бюро	на	Български	
център	по	заваряване;
	 ●		Участие	в	работата	на	Националния	съвет	за	насърчаване	на	заетостта	към	ми-
нистъра	на	труда	и	социалната	политика;
	 ●		Участие	в	работната	група	за	разработване	на	Националния	план	за	действие	
по	заетостта	-	2009	г.;
	 ●		Участие	в	Консултативния	съвет	при	Националния	център	за	професионално	
развитие	-	МТСП;
	 ●		Участие	в	Направляващия	комитет	за	оперативна	програма	“Развитие	на	човеш-
ките	ресурси”
	 ●		Участие	в	Консултативната	група	по	проект	 “Популяризиране	на	ученето	през	
целия	живот	в	България”	към	МТСП;
	 ●		Участие	в	работната	група	за	изготвяне	на	обновената	Стратегия	по	заетостта	
на	Република	България	2008-2015	г.;
	 ●		Участие	в	работната	група	за	изготвяне	на	промени	в	Правилника	за	прилагане	
на	ЗНЗ;
	 ●		Участие	 в	 работна	 група	 за	 изменение	и	допълнение	на	 нормативни	актове,	
регламентиращи	достъпа	до	професионално	образование	и	обучение	(МОН);
	 ●		Участие	 в	 учебно-научния	 съвет	 на	Обединен	 технически	 колеж	 към	 ТУ	 -	
София;
	 ●		Участие	в	научната	секция	“Педагогика	и	психология”	към	Съюза	на	учените	в	
България;
	 ●		Участие	в	Комисията	за	съставяне	на	съкратения	списък	за	избор	на	обучаващи	
организации	към	Министерството	на	земеделието	и	горите	по	програма	“Сапард”;
	 ●		Участие	в	работна	група	за	разработване	на	Наредба	за	определени	флуорирани	
парникови	газове;
	 ●		 Участие	в	семинар	“Обновена	стратегия	по	заетостта	на	Р	България	2008-2015	г.”;
	 ●		Участие	 в	 обучение	на	фасилитатори	 за	 разработване	на	ДОИ	във	 връзка	 с	
осъвременяването	на	30	стандарта	в	рамките	на	проект	“Развитие	на	човешките	ресурси	
и	насърчаване	на	заетостта”	по	програма	ФАР	-	март	2008	г.;	
	 ●		Участие	в	семинар,	организиран	от	МОН,	на	тема:	“Национална	рамка	за	квали-
фикация	и	кариерно	развитие	на	учителите”	-	март	2008	г.;	
		 ●		Участие	в	обучение	“Подготовка	на	проекти	в	областта	на	професионалното	обра-
зование	и	обучение	по	структурните	фондове	на	ЕС”	в	рамките	на	проект,	изпълняван	
от	VAPRO-OVP	(холандска	организация	за	професионално	обучение	и	квалификация	на	
кадрите	от	промишлеността)	в	партньорство	с	НАПОО	и	Българската	камара	на	химичес-
ката	промишленост	-	март	2008	г.;	
	 ●		Участие	в	семинар	за	журналисти,	проведен	през	март	2008	г.	и	в	заключителната	
конференция	-	май	2008	г.,	в	рамките	на	проект	2007-3865/001-001	“Популяризиране	на	
ученето	през	целия	живот	в	България”;
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	 ●		Участие	в	работна	среща	по	проект	“Развитие	на	политиките	в	областта	на	карие-
рното	развитие	в	България”,	организирана	от	НАПОО	с	представители	на	МТСП,	НПЦ,	АЗ,	
ССИ,	КНСБ,	НПО	за	обсъждане	на	възможностите	за	създаване	на	Форум	за	кариерно	
ориентиране	в	България	-	април	2008	г.;
	 ●		Участие	в	конференция,	организирана	от	CEDEFOP	на	тема	“Инвестиции	в	човеш-
ките	ресурси	-	стратегии	за	финансиране	на	професионалното	обучение”	-	май	2008	г.;
	 ●		Участие	в	работна	среща	в	рамките	на	учебна	визита,	организирана	от	ИМС/
СГНУ,	София,	с	презентация	на	тема:	“Прилагане	на	ДОИ	за	валидиране	на	резултатите	
от	неформално	обучение	и	самостоятелно	учене“	-	юни	2008	г.;
	 ●		Участие	в	семинар	на	тема:	“Ориентиране,	мобилност	и	пригодност	за	заетост”,	
организиран	от	ЦРЧР	-	юни	2008г.;
	 ●		Участие	в	“Триъгълна	маса”	-	“Роля	и	възможности	на	социалния	диалог	в	областта	
на	професионалното	обучение	и	насърчаване	на	заетостта”,	организиран	от	ГОПА	-	юни	
2008	г.;	
	 ●		Участие	в	международна	конференция	“Структурните	фондове	и	обществените	
поръчки:	Необходимост	от	ефективна	система	за	управление	на	обществените	поръчки	
при	усвояването	на	средствата	от	фондовете	на	ЕС”,	организирана	от	УНСС	-	юни	2008	г.;
	 ●		Участие	в	работна	среща	с	делегация	от	Армения	по	проблемите	на	професио-
налното	образование	и	обучение,	организирана	от	Фондация	на	бизнеса	в	образованието-	
юни	2008г.;
	 ●	 Участие	в	работен	семинар	“Методи	и	инструменти	за	създаване	и	въвеждане	на	
мониторинг	на	въздействието	върху	мероприятия	на	ПОВ”,	организиран	от	ГОПА	-	юли	
2008	г.;
	 ●		Участие	в	регионален	семинар	“Развитие	на	ученето	през	целия	живот	в	България”	
в	рамките	на	проект	на	МТСП	2007-3865/001-001	“Популяризиране	на	ученето	през	целия	
живот”	-	юли	2008	г.;
	 ●	 Участие	в	първата	конференция	за	създаване	на	регионална	мрежа	на	агенциите	
по	професионално	образование	и	обучение	в	Югоизточна	Европа	-	Тирана,	Албания	-	
септември	2008	г.;
	 ●		Участие	в	семинар	“Възможности	за	подобряване	на	обучението	на	работници	
в	строителния	сектор”,	организиран	от	Камарата	на	строителите	в	България	-	септември	
2008г.;
	 ●		Участие	в	заключителната	конференция	по	проект	“Подобряване	на	политиката	по	
управление	на	човешките	ресурси	в	държавната	администрация”	по	оперативна	програма	
“Административен	капацитет”,	организирана	от	МДААР	-	септември	2008	г.;
	 ●		Участие	във	форум	“Български	бизнес	дни”	-	“Българският	бизнес	в	Европейския	
съюз”	-	септември	2008	г.;
	 ●		Участие	в	национална	конференция	“Добрите	практики	за	качество	в	администра-
тивното	обслужване”	-	септември	2008	г.;	
	 ●		Участие	в	обучение	“Проектно	управление	в	контекста	на	управлението	на	човеш-
ките	ресурси”	-	Будапеща,	Унгария,	организирано	от	МДААР	-	ноември	2008г.;
	 ●		Участие	във	валоризационна	конференция:	„Учене	през	целия	живот	-	хоризонтал-
ни	дейности	и	европейски	мрежи	за	сътрудничество”,	организирана	от	ЦРЧР-	ноември	
2008г.;
	 ●		Участие	в	заключителна	среща	по	българо-холандски	проект	“Насърчаване	учас-
тието	на	социалните	партньори	в	подготовката	на	кадри	за	химическата	промишленост”,	
изпълняван	от	VAPRO-OVP	(холандска	организация	за	професионално	обучение	и	квали-
фикация	на	кадрите	от	промишлеността)	в	партньорство	с	НАПОО	и	Българската	камара	
на	химическата	промишленост	-	декември	2008	г.;	
	 ●		Участие	във	валоризационната	конференция	по	секторни	програми	„Леонардо	
да	Винчи”	и	„Грюндвиг”	-	декември	2008г.;
	 ●		Участие	в	работна	среща	по	проект	Euroapto	в	гр.	Алба,	Италия;
	 ●		Участие	в	международна	конференция	по	проблеми	в	областта	на	заваряването,	
проведена	в	гр.	Варна;
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	 ●		Участие	в	работна	среща	по	проект	“Европейско	Бизнес	Сътрудничество	с	Учене/
EBC*L	-	Обучение	на	обучители”,	организирана	от	Сдружение	“Образование	за	възрастни	
в	България”	и	Института	за	международно	сътрудничество	на	сдружението	на	германските	
народни	университети	в	България”	-	декември	2008	г.;
	 ●		Участие	в	семинар	за	представяне	на	Националната	стратегия	за	учене	през	це-
лия	живот	за	периода	2008	-	2013	г.	-	декември	2008	г.	

	 Допълнително,	извън	формулираните	в	Плана	задачи,	през	2008	годината	са	реали-
зирани	следните	дейности:

	 ●		Участие	в	междуведомствена	работна	група	за	разработване	на	национална	“пъ-
тека”	за	достигане	на	по-голяма	гъвкавост	и	сигурност	на	пазара	на	труда;
	 ●		Участие	в	междуведомствена	работна	група	за	разработване	и	апробиране	на	
модел	на	система	за	валидиране	на	компетенции,	придобити	чрез	неформално	обучение	
и	самостоятелно	учене	в	рамките	на	проект	на	ГОПА	“Насърчаване	на	професионалното	
обучение	на	възрастни	и	заетостта	в	България”;
	 ●		Участие	в	работна	група	към	МОН	за	разработване	на	Национална	квалфикационна	
рамка;	
	 ●		Участие	в	работната	група	за	изготвяне	на	проект	за	изменение	и	допълнение	
на	Устройствения	правилник	на	НЦПР	към	МТСП;
	 ●		Участие	в	междуведомствена	комисия	по	компонента	“Дейност	1.4:	Подпомагане	
за	създаване	и	апробиране	на	модел	за	валидиране	на	придобитите	компетенции	чрез	
неформално	и	информално	учене”	от	проект	“Bulgaria-promotion	of	adult	vocational	training	
and	employment”	(PN	03.2163.8-001.00)	в	рамките	на	техническото	коопериране	с	Република	
Германия;	
	 ●		Участие	в	комисията	„Професионално	образование,	обучение	и	квалификация”	
към	Консултативния	съвет	за	развитие,	Българска	камара	по	дървообработваща	и	мебелна	
промишленост;	
	 ●		Участие	в	комисия	за	класиране	на	ученици,	участници	в	конкурс	“Конструиране	
на	мебели”,	организиран	от	Министерството	на	земеделието	и	храните	и	Държавната	
агенция	по	горите	-	подготовка	на	критерии	за	класиране;	
	 ●		Участие	в	комисия	на	изпит	за	пълномощници	по	качеството	към		“Системсерт-	
България”-	подготовка	на	изпитни	материали;	
	 ●		Участие	в	заседанията	на	Кръгла	маса	по	проблемите	на	корпоративната	социална	
отговорност	и	внедряване	на	социалните	стандарти	в	България;
	 ●		Участие	в	обучение	за	оценители	на	проекти	по	програмата	“Учене	през	целия	
живот”	-	януари	2008	г.;	
	 ●		Участие	в	работна	среща	за	обсъждане	и	приемане	на	документ	за	развитието	
на	човешките	ресурси	в	сектора	на	дървообработващата	и	мебелната	промишленост,	
организирана	от	Браншовата	камара	по	дървообработване	и	мебелна	промишленост-	
февруари	2008	г.;
	 ●		Участие	в	заключителния	етап	на	Националния	преглед	на	млади	изследователи	
“Енергетика	и	математическо	моделиране”,	организиран	от	„Овергаз”,	фондация	“Млада	
България”	и	Съюза	на	математиците	в	България	–	март	2008	г.;
	 ●		Участие	в	провеждането	на	контролен	одит	по	ISO	9001	на	БГЦПО,	гр.	Пазарджик-	
май	2008	г.;
	 ●		Участие	като	преподаватели	в	обучение	на	оценители	на	проекти	по	програма	
ФАР	и	ОП	„Човешки	ресурси”,	организирано	от	КТ	“Подкрепа”	-	май	2008	г.;
	 ●		Участие	в	обучение	на	потенциални	оценители	на	проекти	по	ОП	“Развитие	на	
човешките	ресурси”,	организирано	от	Дирекция	“Структурни	фондове	и	европейски	обра-
зователни	програми”	в	МОН	-	ноември	2008	г.;
	 ●	 Участие	в	конференция	на	тема:	“Прилагане	на	стратегии	за	разработване	на	
национални	квалификационни	рамки	в	Югоизточна	Европа”	в	Анкара,	Турция	-	декември	
2008	г.
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 4.2.  Участие в проекти	
	 Програма ФАР
	 Продължи	 участието	 на	 представители	на	НАПОО	в	Направляващи	 комитети	и	
Управителни	съвети	на	6	проекта:	BG	0202.03	“Учене	през	целия	живот	и	професионално	
образование	и	обучение”,	BG	0102.06	“Социална	интеграция”,	BG	2004/006	-	070.01	-	“Из-
граждане	на	мрежа	от	центрове	за	обучение	на	възрастни”,	BG	2004/016	“Развитие	на	
човешките	ресурси	и	насърчаване	на	заетостта”	и	BG	0102.05	“Инициативи	на	пазара	на	
труда”,	“Насърчаване	на	професионалното	обучение	на	възрастни	и	заетостта	в	България”,	
както	и	в	Звеното	за	изпълнение	на	проект	BG2004/016	“Развитие	на	човешките	ресурси	
и	насърчаване	на	заетостта”.

	 Програма “Леонардо да Винчи”
	 ●		Проект	“Приложение на Европейската квалификационна рамка” (TransEQFrame)-	
януари	2007	г.	-	октомври	2008	г.
	 Проектът	приключи	на	30.10.2008	г.	На	координатора	са	представени	отчет	за	реа-
лизираните	от	НАПОО	дейности	и	финансов	отчет	 за	 направените	разходи.	НАПОО	
участва	в	изпълнението	на	предвидените	дейности	по	работни	пакети	3,	4	и	5.	Изготвен	е	
национален	доклад	на	тема:	„Национални	цели	и	подходи	за	адаптиране	на	Европейската	
квалификационна	 рамка	 към	 националните	 политики“.	Осъществено	 е	 тестване	 на	
процеса	на	съотнасянето	на	националните	квалификационни	рамки	с	Европейската	ква-
лификационна	рамка	и	сравнителен	анализ	на	квалификациите	в	България,	Германия	и	
Холандия	в	областта	на	химическата	промишленост	и	по	професията	„Сътрудник	в	малък	
и	среден	бизнес“,	на	базата	на	съотнасянето	им	към	нивата	на	ЕКР.

	 ●		 Проект	“Изтичане на мозъци - привличане на мозъци” (Brain Drain - Brain Gain)-	
октомври	2007	г.	-	октомври	2009	г.
	 През	отчетния	период	НАПОО	е	участвала	в	изпълнението	на	следните	дейности:	
	 	 -		 анализ	на	актуалната	ситуация	в	държавите	партньори;
	 	 -		 проучване	на	потребностите	от	квалифицирано	професионално	консултиране	
на	гражданите	във	връзка	с	реализирането	на	мобилност	в	други	държави	и	създаване	
на	мрежи	от	основните	национални	и	международни	институции,	имащи	отношение	към	
проблема;
	 	 -		 разработване	на	обучителни	модули	за	транснационални	съветници	по	кариер-
но	ориентиране.
	 ●		Проект	“Обучение във връзка с рязане и заваряване на метали” (Euroapto)-	
октомври	2007	г.	-	март	2009	г.
	 Проведено	е	 апробиране	на	 разработения	интерактивен	инструмент,	 базиран	 в	
интернет,	за	диагностика	на	потребностите	от	обучение	сред	работници	и	работодатели	
в	държавите	партньори.	Подготвен	е	доклад	за	резултатите	от	проведените	тестове	в	
България.	Възможностите,	които	продуктът	предлага,	са	демонстрирани	пред	експерти	
от	институции	и	организации,	отговорни	за	професионалната	подготовка	в	областта	на	
металообработването.	

	 ●		Проект	по	мярка	мобилност	“Европейско качество в професионалното обуче-
ние”,	иницииран	от	НАПОО	-	октомври	2007	г.	-	септември	2008	г.
	 Проектът	приключи	успешно	на	01.09.2008	г.	Реализирани	са	две	работни	посещения	
на	10	експерти	от	НАПОО,	разпределени	в	два	потока	 -	 съответно	5	 в	Холандия	и	5	
в	Румъния.	В	двете	държави	е	 проучена	и	 систематизирана	информация	в	 следните	
области:	 социалното	 партньорство	 в	 областта	 на	 професионалното	 образование	 и	
обучение	на	национално,	 регионално	и	 секторно	ниво;	 разработване	и	 прилагане	на	
стандарти	за	професионално	обучение;	професионално	обучение	на	възрастни	(политики	
и	практики);	валидиране	на	резултатите	от	неформалното	обучение	и	самостоятелното	
учене	(законодателна	основа,	практическо	приложение);	осигуряване	на	качеството	на	
професионалното	образование	и	обучение	(критерии	и	процедури,	външни	и	вътрешни	
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оценки	на	 качеството,	 институции,	 осъществяващи	 контрол	върху	 качеството);	 пости-
жения	в	практическото	прилагане	на	Европейската	система	за	 кредити	в	областта	на	
професионалното	обучение;	сертифициране	на	професионалните	компетенции.	Осъщес-
твени	са	контакти	с	институции,	сродни	на	НАПОО,	в	двете	държави.

		 ●		Проект	по	мярка	мобилност	“Хармонизиране на европейските стандарти за 
качество и компетентност в заваряването”,	иницииран	от	НАПОО	-	юли	2008	г.	-	юли	
2009	г.
	 Проектът	предвижда	две	работни	посещения	на	10	експерти	от	НАПОО,	разпределени	
в	два	потока	-	съответно	5	в	Португалия	и	5	във	Финландия.	Основната	цел	на	проекта	
е	обмен	на	опит	с	представители	на	отговорни	институции	и	заинтересовани	страни	в	
областта	на	подготовката	на	специалисти	по	заваряване	в	двете	държави.	През	отчет-
ния	период	са	уточнени	работните	програми	и	участниците	в	посещенията,	които	ще	се	
проведат	през	2009	година	-	през	м.	февруари	в	Португалия	и	през	м.	март	във	Финлан-
дия.

	 ●		 Проект	“Обучение на обучаващи” (JobArt TfT)	-	октомври	2007	г.	-	октомври	2009	г.	
	 През	отчетния	период	е	проведен	семинар	за	обучение	на	учители	от	системата	на	
професионалното	образование	и	обучение	по	иновативни	методи	за	стимулиране	актив-
ността	на	обучаваните.	Разработена	е	национална	програма	за	обучение	на	учители	и	
преподаватели	на	възрастни	в	8	модула,		включващи	следните	теми:	специфични	характе-
ристики	на	обучението	на	възрастни,	методи		за	активно	учене,	социална	компетентност,	
планиране	и	практическа	реализация	на	обучението	на	възрастни,	основано	на	активното	
учене.	Разпространен	е	Бюлетин	№	1	сред	50	центъра	за	професионално	обучение	в	
България.	

Програма ”Грюндвиг”
	 ●		Проект	“Подходи за интегриране на бивши затворници” (ETI 7)	-	декември	
2007	г.	-		ноември	2009	г.,	иницииран	и	координиран	от	НАПОО
	 Проучена	е	практиката	в	отделните	държави	в	областта	на	обучението	в	затворите	и	
е	разработен	анализ	на	систематизираната	информация.	Сформирани	са	фокусни	групи	в	
държавите	партньори.	Разработени	са	методически	указания	във	връзка	с	предвидените	
по	проекта	разработки.	Стартирали	са	дейностите	по	разработване,	апробиране	и	оценка	
на	средства	и	методи	за	обучение,	които	да	осигуряват	формиране	на	знания,	умения	и	
компетенции	при	представителите	на	целевата	група.	Осъществени	са	дейности	за	раз-
пространение	на	проектните	резултати	на	национално	и	местно	ниво.

 През 2008 г. продължи изпълнението на три проекта, финансирани от Минис-
терството на образованието, културата и науката на Холандия:

	 ●		Проект	“Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в 
България”	-	февруари	2007	г.	-	февруари	2009	г.
	 През	2008	 г.	 експерти	от	НАПОО	и	CINOP	изготвиха	работен	вариант	на	Пътна	
карта		за	развитие	на	кариерното	ориентиране	в	България	за	периода	2009	-	2013	г.	Той	
е	предоставен	на	25	експерти	за	мнение,	коментари	и	предложения	за	усъвършенстване	
в	периода	август	-	септември	2008	г.	През	м.	октомври	е	обсъден	в	рамките	на	три	регио-
нални	семинара	в	София,	Варна	и	Стара	Загора,	в	които	участваха	общо	114	експерти.	
В	резултат	на	проведените	дискусии	е	подготвен	усъвършенстван	вариант	на	Пътната	
карта,	който	е	обсъден	на	съвместно	заседание	на	ръководни	служители	от	МОН,	МТСП,	
НАПОО	и	АЗ.	Взето	е	решение	проектът,	след	отразяване	на	направените	препоръки,	да	
бъде	представен	на	министъра	на	образованието	и	науката	и	на	министъра	на	труда	и	
социалната	политика	за	внасяне	в	Министерски	съвет	на	Р	България.	Предстои	обсъж-
дане	на	коригирания	вариант	на	проекта	за	Пътна	карта	в	Експертната	комисия	по	профе-
сионално	ориентиране	и	Управителния	съвет	на	НАПОО.
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	 ●		Проект	“Обучение за кандидатстване за финансиране от Европейския социа-
лен фонд за обучаващи организации и предприятия от химическата промишленост 
в България”	-	2008	г.
	 Изпълнението	на	проекта	включваше	следните	дейности:	
	 	 -		 Подготовка	 и	 съгласуване	на	 програмата	 за	 обучение	 с	 представители	на	
НАПОО	и	Българската	камара	по	химическа	промишленост.
	 	 -		 Подбор	на	участниците	в	обучението.
	 	 -		 Организиране	и	провеждане	на	тридневно	обучение	на	общо	24	представители	
на	НАПОО,	Българската	камара	по	химическа	промишленост,	предприятия	и	обучаващи	
организации.
	 	 -		 Оценка	на	резултатите	и	изготвяне	на	доклад.
Проектът	приключи	.....

	 ●	Проект	“Внедряване на съобразено с потребностите на пазара на труда обуче-
ние на младежи и възрастни в професионалните училища”	-		2008	г.	-	2009		г.
	 Целта	на	проекта	е	свързана	със	създаване	на	предпоставки	за	сътрудничество	
между	бизнеса	и	институциите	за	професионално	образование	и	обучение	на	кадри	за	
химическата	промишленост	на	местно	ниво.Освен	НАПОО	в	него	участват	Българската	
камара	за	химическа	промишленост,	фирми	и	професионални	училища.	През	отчетния	
период	са	реализирани	следните	дейности:
	 	 -		 Училища	и	фирми	в	регионите	на	Стара	Загора	и	Варна/Девня	сключиха	дого-
вори	за	сътрудничество	и	стартираха	изпълнението	им.
	 	 -		 Проведено	е	обучение	на	персонала	в	участващите	фирми,	съобразно	предва-
рително	идентифицирани	потребности	на	конкретните	работни	места.
	 	 -		 Сертифицирани	са	20	обучители	и	оценители	от	региона	Варна/Девня	и	13	
ученици	от	Професионалната	гимназия	по	химични	технологии	в	гр.	Стара	Загора.
Резултатите	от	проекта	ще	бъдат	представени	на	Национална	конференция,	която	ще	се	
проведе	на	29.01.2009	г.	в	София.
	 С	мандат	на	министъра	на	образованието	и	науката	НАПОО	е	определена	за	предста-
вител	на	България	в	проект	“Изграждане	на	Европейска	мрежа	за	политики	в	областта	на	
ориентирането	през	целия	живот”	(ноември	2007	г.	-		декември	2008	г.).	България	участва	в	
работни	пакети	-	2.	“Подкрепа	за	развитието	и	реализирането	на	политики	на	национално	
ниво”,	3.	“Укрепване	на	представителните	структури,	включващи	представители	на	всички	
заинтересовани	страни,	на	национално	ниво”	-	набиране,	систематизиране	и	предоставяне	
на	информация	за	развитието	на	политиките	и	сътрудничеството	между	заинтересованите	
страни	в	областта	на	кариерното	ориентиране	в	страната;	предоставяне	на	експертни	
становища	по	проект	на	Наръчник	за	политици	във	връзка	с	изграждането	на	Национални	
форуми	за	кариерно	ориентиране,	подготвян	от	Европейския	център	за	професионално	
обучение	(CEDEFOP),	участие	в	работните	срещи	на	партньорите	по	проекта.	Проектът	
приключи	на	31.12.2008	г.	На	координатора	са	представени	отчет	за	изпълнените	дейности	
и	изразходваните	средства.
	 През	2008	г.	НАПОО	участва	в	подготовката	на	окончателните	предложения	за	7	
проекта	по	Програма	“Учене	през	целия	живот”	на	ЕС,	по	които	е	утвърдена	за	партньор.	
Три	от	тях	са	одобрени	за	финансиране	и	стартират	през	2009	г.	
	 През	 отчетния	 период	НАПОО	инициира	2	 проекта	 -	 по	Тематичната	 покана	 за	
предложения	за	въвеждането	на	Европейската	система	за	трансфер	на	кредити	в	профе-
сионалното	образование	и	обучение	и	по	секторна	програма	“Леонардо	да	Винчи”,	дейност	
Мобилност.	Вторият	е	одобрен	за	финансиране	и	стартира	през	м.	юли	2008	г.	

ИЗВОДИ:
 1. През 2008 г. се наблюдава развитие на двустранното и многостранното 
сътрудничество на НАПОО в количествено и тематично отношение по значими в 
национален и европейски контекст проблеми в областта на ПОО, което надгражда 
и развива постиженията от предходните години в това направление.
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 2.  Успешно продължава работата по проектите в рамките на програмите на 
ЕС-ФАР, “Леонардо да Винчи“ и “Грюндвиг“, в които НАПОО участва. Предвидените 
задачи са изпълнени в срок и етапните разработки отговарят на изискванията за 
качество.
 3. През отчетния период, както и предходната година, НАПОО е изпълнила 
компетентно и в срок задачи, извън планираните. Обхватът на тематиката и постигна-
тите резултати са показател за системно развитие на експертния й капацитет и на-
растване на авторитета й.
 4.  Въз основа на участието в национални и международни проекти и работни 
групи се осъществява периодичен анализ на добрите практики и идеи с цел мулти-
плицирането им в дейността на НАПОО, адаптирането и внедряването им в системата 
на ПОО в България.

	 5.  УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ

	 Материална база
	 Материалната	база	на	НАПОО	е	много	добра,	 което	 създава	добри	 условия	на	
труд.

	 Финансова дейност
	 Дейността	на	НАПОО	и	през	2008	г.	се	финансира	със	средства	от	държавния	бюджет	
и	от	собствени	приходи.
	 Държавната	субсидия	се	изразходва	изцяло	за	възнаграждения	и	социални	оси-
гуровки	на	щатния	персонал	и	за	текуща	издръжка	на	административната	дейност.
	 Собствените	приходи	са	от	такси	за	лицензионни	процедури,	които	се	изразходват	
за	възнаграждения	на	членовете	на	УС,	членовете	на	експертните	комисии,	услуги	по	
граждански	 договори,	 командировки	 и	 текущи	 разходи	 за	 административно	 обслуж-
ване.	
	 През	2008	г.	НАПОО	е	получила	субсидия	от	държавния	бюджет	в	размер	на	164	024	
лв.	Приходите	от	такси	за	разходи	по	процедури	на	лицензиране	през	годината	възлизат	
на	4	789	807	лв.
	 Динамиката	на	приходите	се	вижда	от	приложената	справка	(Таблица 2).
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През	текущата	година	са	положени	усилия	за	отчитане	ефективността	и	ефикасността	в	
работата	на	отделните	звена	в	НАПОО.	Анализирани	са	отделните	етапи	от	действащите	
процедури	и	въз	основа	на	направените	изводи	са	оптимизирани	разходите	по	тях.	
	 През	2008	г.	са	извършени	разходи	с	бюджетни	средства	за	следното:
	 	 ●	 Възнаграждения	на	персонала,	нает	по	трудови	и	служебни	правоотношения-	
209	269	лв.;	
	 	 ●	 Възнаграждения	по	извънтрудови	правоотношения	-	130	168	лв.,	в	това	число	
за	възнаграждения	на	членовете	на	УС	-	15	235	лв.,	за	възнаграждения	на	членовете	на	
експертни	комисии,	външни	експерти	и	други	външни	услуги	по	граждански	договори	-	114	
933	лв.;	
	 	 ●	 Социални	и	здравно-осигурителни	вноски	-	78	560	лв.;
	 	 ●	 Текуща	издръжка	-	материали,	външни	услуги,	командировки	и	други	разходи-	
189	854	лв.;
	 	 ●	 Капиталови	разходи	-	35	980	лв.
	 Динамиката	на	разходите	и	тяхното	натурално	изражение	се	вижда	от	приложените	
справки	(Таблица 3, Таблица 4 и Таблица 5).
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	 НАПОО	разработва	програмен	бюджет	с	детайлно	бюджетиране	на	текущите	и	бъде-
щи	дейности,	обусловени	от	изисквания,	посочени	в	документи	на	Европейския	съюз.

ИЗВОДИ:
 1.  Материалната база на НАПОО през 2008 г. се развива, условията на труд се 
подобряват.
 2.  Финансовите средства през 2008 г. са изразходвани законосъобразно, при 
строг режим на икономии.
 3.  Въведеното програмно бюджетиране и през 2008 г. води до оптимизиране 
на цялостната финансова дейност на НАПОО.

	 6.  РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

 6.1.  Административно обслужване и управление на администрацията в 
НАПОО. Достъп до обществена информация
	 Утвърждаването	на	принципите	на	добро	управление,	непрекъснато	подобряване	на	
качеството	на	административното	обслужване,	прозрачност	и	откритост	на	действията	на	
администрацията	характеризират	процедурите	и	технологиите,	обезпечаващи	админис-
тративната	дейност	и	обслужване	в	НАПОО.	Акцентът	и	за	2008	г.	бе	върху	използването	
на	 съвременни	и	 иновативни	 технологични	решения	 за	 обслужване	и	 управление	на	
изпълнението,	чрез	интернет	сайта	и	ИИС.
	 Функционират	вътрешни	правила	и	инструкции,	които	са	елементи	и	от	системата	
за	финансово	 управление	и	 контрол	 (СФУК),	 разработена	 в	НАПОО.	През	 2008	 г.	 са	
разработени:	Вътрешни	правила	за	оценка	на	риска	в	НАПОО,	Вътрешни	правила	за	деле-
гиране	на	правомощия,	Процедура	за	мониторинг	и	контрол	на	задачите,	произтичащи	
от	 плана	на	НАПОО,	 решенията	 на	УС,	 заповедите	 на	 председателя	и	 резолюциите	
по	 входящо/изходящите	 преписки.	В	 съответствие	 с	 предписанията	 на	 одитния	 екип	
на	МОН,	за	избягване	и	деклариране	на	конфликт	на	интереси	от	лицата,	участващи	в	
дейността	по	лицензиране,	по	предложение	на	комисията	за	избягване	на	конфликт	на	
интереси,	в	НАПОО	са	разработени	и	утвърдени	Правила	за	изменение	и	допълнение	
на	Вътрешните	правила	за	организация	на	работата	в	НАПОО,	както	и	Инструкция	за	
оценка	на	документацията	на	кандидатите	за	лицензиране	на	център	за	професионално	
обучение.		
	 Администрацията	на	Агенцията	подготви	в	срок	всички	отчети	за	дейността	си	за	
2007	г	.-	самооценка	на	дейността	по	административното	обслужване,	доклад	за	дейността	
през	2007	г.	в	електронен	формат.
	 Административните	услуги,	предлагани	от	НАПОО,	могат	да	се	обединят	в	две	групи-	
стандартни	услуги	за	централна	администрация	и	услуги,	свързани	с	режим	“лицензиране	
на	ЦПО	и	ЦИПО”.	В	интернет	сайта	на	Агенцията	са	предоставени	всички	необходими	
формуляри	и	документи,	във	връзка	с	предлаганите	административни	услуги,	съгласно	
Наредбата	за	общите	правила	за	организацията	на	административното	обслужване.	
	 Поддържането	на	актуално	информационно	поле	за	всички	услуги	и	основни	дейности	
на	НАПОО	е	задължение	на	служителите	от	отделните	административни	звена.	
	 След	стартиране	на	електронното	управление	на	Р	България	www.egov.bg,	пилотното	
включване	на	2	електронни	услуги,	извършвани	от	НАПОО	в	него	и	стандартизирането	
на	всички	услуги	от	министъра	на	държавната	администрация	и	административната	ре-
форма,	 значително	се	облекчи	предоставянето	на	услуги	от	Агенцията.	Електронните	
формуляри	за	тези	услуги	са	публикувани	на	сайта	на	електронното	правителство	и	на	
сайта	на	НАПОО.	
	 Всички	отзиви	от	страна	на	клиентите	за	работата	на	служителите,	отразени	в	анке-
тните	им	карти,	са	отлични.	Няма	оплаквания	и	жалби	по	повод	на	некомпетентно	и	лошо	
администриране.	Осигурява	се	максимална	прозрачност	и	осведоменост	на	потребителите	
на	достъпен	за	всички	клиенти	език	и	чрез	всички	възможни	на	този	етап	комуникации-	
поща,	ел.	поща,	интернет	сайт,	денонощен	телефон,	факс.	Прилагат	се	основните	принципи	
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и	вътрешните	стандарти	за	административно	обслужване,	които	считаме,	че	са	работещи	
и	изпълними.	
	 Няма	постъпили	сигнали	за	корупционни	действия.
	 Поради	местоположението	на	НАПОО	(5-ти	етаж	на	сградата),	обслужването	на	
клиенти	в	неравностойно	положение	е	затруднено.	Сигнализирали	сме	за	това	в	Минис-
терството	на	образованието	и	науката,	собственик	на	сградата,	но	засега	мерки	за	поста-
вяне	на	асансьор	или	друго	алтернативно	решение	не	са	предприети.
	 Натрупаният	опит	от	служителите	и	обучените	експерти	по	ISO	9001	са	надеждна	база	
за	разработване	на	система	за	управление	на	качеството	в	Агенцията.	През	м.	октомври	
2007	г.	НАПОО	кандидатства	за	включване	в	проект	на	МДААР	за	разработване	на	система	
ISOO	9001.	Очакванията,	че	този	проект	ще	стартира	през	2008	г.,	не	се	осъществиха	и	
такава	система	все	още	не	е	разработена.
	 В	изпълнение	на	Закона	за	администрацията	и	Наредбата	за	условията	и	реда	за	
водене	на	Регистър	на	административните	структури	и	актовете	на	органите	на	изпъл-
нителната	власт	редовно се поддържат регистърът на административните структури 
и регистърът за регулаторните режими от	определени	от	председателя	служители.	
Задълженията	са	вписани	в	длъжностните	им	характеристики.
	 Периодично,	на	всеки	шест	месеца,	се	предоставя	информация	в	отчетната	форма	
по	интернет-базираната	система	за	самооценка	на	административното	обслужване.
	 Общият	брой	на	входящо/изходящи	документи,	заповеди	и	договори	през	2008	г.	е	
7371,	като	за	2007	г.	е	6710,	а	за	2006	г.-	5622.	Нарастването	от	10	%	спрямо	2007	г.	и	30	
%	спрямо	2006	г.	на	документооборота	в	НАПОО	е	доказателство	за	значителната	адми-
нистративна	дейност,	извършена	от	служителите.	Няма	просрочени	преписки.	Няма	жалби	
по	повод	лошо	администриране.	
	 През	2008	г.	бе	извършен	одит	от	инспектората	на	МОН	във	връзка	с	дейността	на	
Агенцията	по	лицензиране	за	периода	2008	г.	Препоръките,	направени	в	писмо	на	минис-
търа	на	образованието	и	науката	до	председателя	на	НАПОО,	във	връзка	с	одита,	са	
изпълнени	в	указаните	срокове	-	административни	производства,	заповеди,	изменение	
и	допълнение	на	вътрешни	правила	и	инструкция.	Предстои	УС	на	НАПОО	да	вземе	ре-
шение,	относно	ЦПО	към	професионални	гимназии,	висши	училища,	МУЦТПО,	СУПЗ	и	
общини.
	 Достъпът до обществена информация,	съгласно	Закона	за	достъп	до	обществена	
информация,	е	регламентиран	в	Агенцията	чрез	вътрешни	правила,	заповед	и	бланки	за	
заявления.	Със	заповед	на	председателя	са	определени	лицата,	упълномощени	да	пре-
доставят	обществена	информация,	както	и	мястото,	където	може	да	се	упражнява	това	
право	на	гражданите	и	юридическите	лица.	В	интернет	сайта	на	Агенцията	е	публикувана	
информация	за	граждани,	които	желаят	да	получат	достъп	до	обществена	информация.	
Отговорните	за	тази	дейност	служители	в	НАПОО	-	директор	на	дирекция	и	началник	отдел	
“Лицензиране”,	 предоставят	 задължителната	информация	на	всеки	6	месеца.	Инфор-
мацията	се	включва	в	доклада	за	дейността	на	Агенцията.	През	2008	г.	няма	постъпили	
писмени	заявления	за	достъп	до	обществена	информация,	съгласно	Закона	за	достъп	
до	обществена	информация.	

	 6.2. Повишаване на професионалната и индивидуална компетентност на 
служителите
	 Развитието	на	административния	капацитет	и	през	2008	г.	е	насочено	към	повишаване	
равнището	на	професионалните	знания,	умения	и	квалификация	и	резултатността	при	
изпълнение	на	служебните	задължения	от	служителите	в	администрацията	на	НАПОО.	
Провеждането	на	периодичните	оперативки	и	работни	срещи	на	различни	нива,	обсъж-
дането	на	длъжностните	задължения	и	компетенции	допринася	за	постигането	на	съгласу-
вани	и	значими	цели	и	на	по-добри	резултати.	
	 Повишаването	на	професионалната	и	лична	компетентност	се	планира	в	края	на	
предходната	 година.	Планът	 за	обучение	 се	разработва	 съвместно	 със	 служителите,	
съобразно	предложеното	обучение	от	ИПАЕИ,	проведените	анкетни	проучвания	за	качес-
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твото	на	провежданите	обучения	и	виждането	на	ръководството	за	съвременните	модели	
и	най-добри	практики	в	ЕС.	
	 В	края	на	2008	г.	съставът	на	НАПОО	включва	общо	21	щатни	служители,	от	които	
15	 са	 държавни	 служители.	 Редуцирането	 на	 персонала	 до	 21	щатни	 бройки	 от	 23	
щатни	и	заети	бройки	в	началото	на	календарната	година	е	в	съответствие	с	ПМС	№	
154/02.07.2008г.,	с	което	се	извърши	съкращение	от	10	%.	Това	на	практика	означава,	че	
с	10	%	по-малко	служители	е	извършена	значително	по-голяма	по	обем	дейност.
	 Служителите	 са	 разпределени	 в	 специализирана	 администрация	 (дирекция	
“Професионална	квалификация	и	лицензиране”)	-	13	служители	и	обща	администрация	
(отдел	 “Административно,	правно	и	финансово	обслужване”)	 -	 5	 служители.	Броят	на	
служителите	по	служебни	правоотношения	е	15,	по	трудови	-	4	и	2	-	по	приравнени	на	
ТПО	по	чл.19а	от	ЗА.	Общият	брой	на	жените	е	16,	а	на	мъжете	-	5.	Всички	служители	от	
специализираната	администрация	са	по	служебни	правоотношения.	Няма	незаети	щатни	
бройки.
	 Най-високата	образователна	степен	на	служителите	е	магистър	-	17	служители.	Един	
е	с	2	магистърски	степени;	1	се	обучава	по	втора	магистърска	програма	на	СУ	и	завърши	
модулно	обучение	по	публична	администрация,	организирано	от	МДААР;	1	продължава	
същото	модулно	обучението	на	МДААР;	1	продължава	обучението	си	за	бакалавърска	
степен	в	МВБУ,	гр.	Ботевград;	а	1	от	служителите	се	обучава	за	докторска	степен	в	УНСС,	
гр.	София.
	 Останалите	служители	(4)	са	със	средно	образование.
	 Продължителността	на	трудовия	стаж	на	служителите	в	НАПОО	е:	13	служители	са	
със	стаж	в	Агенцията	от	6	до	10	години,	7	-	от	3	до	5	години	и	1	-	по-малко	от	3	години.	Лип-
сата	на	текучество	на	щатния	персонал	също	е	надеждна	гаранция	за	професионализъм	
и	устойчивост	на	резултатите.
	 Образователното	ниво	на	служителите	е	базата,	върху	която	се	планира	стратегията	
и	ежегодната	дейност	на	Агенцията	и	е	в	основата	на	постигнатите	успехи.	Всички	действия	
по	планиране	са	съобразени	с	тези	условия	и	факти.		
	 Служителите,	преминали	обучение	през	2008	г.	по	области,	са:	управленски	умения	и	
управление	на	човешките	ресурси	-	4,	финансово	управление	-	2,	управление	на	проекти-	
20,	чуждоезиково	обучение	-	10,	тясно	специализирано	обучение	-	29.	Общият	брой	на	
обучените	е	65	при	общо	проведени	обучения	-	13	в	следните	институции:	ИПАЕИ,	ЦРЧП,	
Българска	камара	на	химическата	промишленост,	МОН,	МДААР,	СУ	“Св.	Климент	Охридс-
ки”,	МВБУ	гр.	Ботевград,	вътрешно	тясно	специализирано	обучение.
	 Съобразно	индивидуалния	си	план	за	развитие	всеки	служител	се	самообучава,	с	
цел	подобряване	и	усъвършенстване	на	своите	знания,	умения	и	компетентности.
	 Атестирането на служителите	за	2008	г.,	като	елемент	на	системата	за	развитие	на	
професионалните	умения	и	квалификация	на	служителите	в	администрацията,	е	успешно.	
То	е	проведено	съгласно	Наредбата	за	условията	и	реда	за	атестиране	на	служителите.	
Служителите,	подлежащи	на	атестиране	и	получили	оценка	от	атестирането,	са	18;	1	
служител	не	е	получил	оценка	поради	липса	на	действително	отработени	най-малко	6	
месеца	в	периода	на	оценяване.	Проведени	са	трите	етапа	на	оценяване	-	съгласуване	
на	работните	планове,	междинни	срещи,	заключителни	срещи.	Всички	атестирани	са	с	
оценка	-	2.	Повишен	е	рангът	на	8	служители.	
	 Досиетата	на	всички	служители	се	водят	съгласно	нормативните	документи	от	глав-
ния	специалист	по	човешките	ресурси.
	 Социалната	ангажираност	на	ръководството	и	през	2008	г.	е	основно	свързана	с	
осигуряване	спазването на изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, прилежащите наредби и условията на работа. Актуализирана	е	доку-
ментацията,	свързана	с	изискванията	за	пожарна	и	аварийна	безопасност.	Провеждат	
се	периодичните	инструктажи,	прегледи	за	здравословното	състояние	на	служителите	и	
планираните	обучения,	закупени	са	препоръчаните	при	прегледа	от	службата	по	трудова	
медицина	работни	очила.
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	 Считаме,	че	и	през	2009	г.	е	необходимо	систематизиране	на	подходите,	използвани	
в	Агенцията,	за	подобряване	на	системата	за	постоянно	развитие	на	професионалните	
умения	и	 квалификация	на	 служителите	в	администрацията,	 като	 ключов	елемент	 за	
прилагане	на	ефективна	и	модерна	политика	за	управление	и	развитие	на	човешките	
ресурси	в	НАПОО.

ИЗВОДИ:
 1. Администрацията на НАПОО е способна да управлява и контролира финан-
совите средства от бюджета и от фондовете на Европейската общност.
 2.  Необходимо е внедряване на система за управление на качеството. 
 3.  През 2009 г. трябва да се актуализират подходите, прилагани в Агенцията, 
за подобряване на системата за постоянно развитие на професионалните умения и 
квалификация на служителите в администрацията, като ключов елемент за прилага-
не на ефективна и модерна политика за управление и развитие на човешките ресур-
си.
 4.  Необходима е актуализация на плана за работа с клиентите.  

	 7. ОСИГУРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА НАПОО И НА ПРОФЕСИО-
НАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ОРИЕНТИРАНЕ В ПАЗАРА НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ 
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

	 Прозрачността	и	предвидимостта	в	дейността	на	Агенцията	е	един	от	основните	
принципи	в	работата	й	за	2008	г.	Тя	е	предпоставка	за	обществен	контрол,	взаимно	доверие	
и	противодействие	на	създаването	на	корупционна	среда.	

	 7.1. Отношение към потенциалните потребители на услуги, предлагани от 
НАПОО 
	 Отношението	на	служителите	на	НАПОО	към	всички	потребители	на	предлаганите	
услуги	е	коректно,	толерантно	и	равнопоставено	и	се	декларира	в	разработената	“Харта	
на	клиентите”.	Хартата	е	публикувана	в	интернет-страницата	и	оповестена	на	информа-
ционното	табло	в	Агенцията.
	 По	традиция	и	през	2008	г.	е	нараснал	броят	на	консултациите.	Интернет-страницата	
съдържа	пълна,	актуална	информация	за	клиентите	и	за	дейността	на	Агенцията.	Сайтът	
кореспондира	и	с	Информационната	система	като	база	от	данни	за	ЦПО,	ДОИ,	СППОО	и	
професионалното	ориентиране.	За	улеснение	на	потребителите	в	сайта	са	публикувани	
отговори	на	най-често	задавани	въпроси	относно	процедурата	по	лицензиране.	

	 7.2. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на НАПОО
	 Интернет	сайтът	на	НАПОО	през	2008	г.	е	в	CMS	формат	и	е	изцяло	ориентиран	към	
потребителите.	В	менюто	са	включени	всички	функции,	дейности	и	задачи	на	Агенцията.	
И	през	2008	г.	интернет-страницата	на	НАПОО	се	актуализира	в	съответствие	с	взетите	
решения	на	УС	или	с	настъпилите	промени	в	нормативната	уредба.	
	 НАПОО	 предлага	широкообхватна	 и	 актуална	 информация,	 която	 подпомага	
клиентите	при	вземане	на	ефективни	решения	за	включването	им	на	пазара	на	квалифи-
кационните	услуги.	Регистърът	на	лицензираните	центрове	се	ползва	не	само	от	дирек-
тните	потребители,	 но	и	 от	 организации	и	администрации,	 чиято	дейност	е	 свързана	
с	 професионалното	 обучение.	Интегрираната	 информационна	 система	 “НАПОО-АЗ”	
на	този	етап	е	база	данни	за	ЦПО,	за	ДОИ,	СППОО	и	професионалното	ориентиране.	
Усъвършенстването	и	поддържането	на	уеб	сайта	е	резултат	от	активното	участие	на	
служителите	от	Агенцията	и	външен	доставчик.	Дейностите	са	включени	в	техните	лични	
индивидуални	планове	и	 изпълнението	 се	 следи	в	 процеса	на	атестиране.	Интернет	
сайтът	 на	НАПОО	е	регистриран	 в	 сайта	на	 правителството,	 в	 директория	 “Агенции.	
Камари”	на	портал	“Бизнес”	в	http://www.need.bg/	и	в	KATALOG.BG,	откъдето	периодично	
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се	получават	данни	за	посещенията.	Контактът	с	клиентите	се	осъществява	по	всички	
други	възможни	канали	за	връзка:	лични	контакти,	денонощна	телефонна	връзка,	факс	
и	електронен	адрес	(napoo@	navet.government.bg)	и	писма	по	пощата.	

	 7.3. Информационна дейност и комуникационна политика
	 За	 всяка	 календарна	 година	НАПОО	издава	 информационен	 бюлетин,	 в	 който	
отразява	дейността	си.	Публикуваните	материали	се	подготвят	от	администрацията	на	
Агенцията	и	са	предназначени	за	ЕК,	УС	на	НАПОО,	работните	групи	за	разработване	на	
ДОИ	за	придобиване	на	квалификация	по	професии,	клиенти	и	др.	
	 Публикациите	във	“Фокус-прес”	и	участието	в	радио-	и	телевизионни	дискусии	са	
възможности,	в	които	представители	на	НАПОО	се	включват	винаги	при	покана.				
	 Поддържа	се	годишен	абонамент	в	Националната	телефонна	информационна	сис-
тема	“Софсправки”,	с	подробни	данни	за	Агенцията	и	с	връзка	към	интернет	сайта.	
	 Към	официалния	сайт	на	НАПОО	е	разработена	и	се	поддържа	специализирана	
интернет-страница	за	обслужване	работата	на	УС	на	НАПОО	и	на	експертните	коми-
сии.	

ИЗВОДИ:
 1. Налице е прозрачност в дейността на НАПОО.
 2. Разширява се комуникационната дейност на Агенцията, при намален адми-
нистративен капацитет, което налага включването на външни доставчици на този 
вид услуги.

	 8. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАПОО

	 Въз	основа	на	анализа	на	резултатите	от	изпълнението	на	Плана	за	дейността	на	
НАПОО	през	2008	г.	могат	да	се	направят	следните	

ИЗВОДИ:
 ● Формулираните в Плана за дейността на НАПОО през 2008 г. цели, приоритети 
и задачи са успешно реализирани в рамките на предвидените срокове. Компетентно 
и в срок извън Плана са изпълнени задачи, които като тематика и резултати са пока-
зател за нарастване на експертния капацитет и авторитет на НАПОО.
 ● И през 2008 г. НАПОО участва в разработването, регулирането и коорди-
нирането на държавната политика в областта на ПОО като успешна държавна инсти-
туция с европейска визия. Агенцията все повече се утвърждава като координираща 
институция за постигане както на външната съвместимост на политиките, свързани 
с ПОО (ЕС, ангажименти по присъединяването), така и на преконфигурирането на 
отношенията между пазара на квалификациите и пазара на труда.
 ● Продължава търсенето на нови пътища, механизми и инициативи за 
мотивиране и привличане на държавните институции, социалните партньори и 
браншовите организации като надежден съюзник при разработване, реализиране 
и оценяване на политиките и дейностите на Агенцията.
 ● Създадена е солидна основа за по-нататъшно усъвършенстване на проце-
са на разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии като се 
имат предвид най-добрите европейски практики и тенденции. Необходимо е по-
целенасочено и по-регулярно популяризиране на ДОИ сред потенциалните потре-
бители - служители в администрацията, преподаватели в институции от системата 
на ПОО, работодатели, обучавани, родители и др.
 ● Поради липса на специализирано звено за мониторинг и контрол, се въз-
препятства проследяването на процеса по прилагането на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии и получаването на обратна информация, необходима 
за актуализирането им.
 ● Независимо от обстойния преглед на Списъка на професиите за ПОО, 
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извършен през 2006 г., през 2008 г. НАПОО отново направи задълбочен анализ, целящ 
по-пълното му привеждане в съответствие с изискванията на пазара на труда, с 
Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България 
и Класификацията на областите на образование.
 ● През 2008 г. продължава успешното усъвършенстване на дейностите по 
лицензиране и разширяване на мрежата от лицензирани центрове. Наблюдава се 
тенденция към повишаване на интереса към лицензиране на нови ЦПО и към изме-
нение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности. Интересът към 
разширяване на лицензията може да се разглежда като показател за успешната и 
ефективна работа на центровете.
 ● Технологията на реализиране на дейностите по осъществяване на лицен-
зионните процедури гарантира прозрачност и достъпност за потребителите на тази 
услуга. През 2008 г. показателите за качество и ефективност в тази област са подоб-
рени. Основните фактори за това са: повишаване на ефективността на работата на 
администрацията на НАПОО, на Експертните комисии и Управителния съвет; пови-
шаване на професионализма на всички участници в лицензионната процедура на 
базата на натрупания опит и чрез организираните от НАПОО обучения.
 ● Системата за последващ контрол на лицензираните ЦПО е важен инструмент 
и съществена част от усилията на НАПОО за осигуряване качеството на професио-
налното обучение. Запазва се тенденцията на планирани, ритмични проверки на ЦПО 
като превенция на възможни нарушения и предпоставка за подобряване качеството 
на обучението.
 ● Чрез предоставяната “Годишна информация за дейността на ЦПО” (съвмес-
тен проект с Националния статистически институт), НАПОО осъществява постоянно 
наблюдение на дейността на ЦПО.
 ● Последващият контрол на дейността на ЦПО отново поставя въпроса за 
контролната функция на НАПОО, която не е регламентирана в ЗПОО. На този етап 
Агенцията осъществява тази функция на основание на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност. За създаване на по-добра организация и осигуряване на необходимите 
ресурси за реализиране на последващия контрол се налага допълване на функциите 
на НАПОО в ЗПОО.
 ● Поставено е началото на системна и финансово осигурена дейност в област-
та на професионалното ориентиране и информиране с разработването на проект 
за Пътна карта “Кариерното ориентиране в България 2009-2013 г.”.
 ● През 2008 г. се наблюдава значително разширяване на двустранното и мно-
гостранното сътрудничество и на инициативите на НАПОО в тази посока. Въз основа 
на участието в работни групи, национални и международни проекти се осъществява 
периодичен анализ на добрите практики и идеи, с цел мултиплициране, адаптиране 
и внедряване в системата на ПОО в България.
 ● Обемът от задачи на специализираната администрация на Агенцията 
продължава да се увеличава, а през 2008 г. тя включва 13 щатни бройки. След 
извършеното съкращаване на броя на експертите през м. юли 2008 г. в резултат 
на изпълнението на ПМС № 154/02.07.2008 г., е налице сериозно затруднение по 
отношение разработването на ДОИ за придобиване на квалификация по професии. 
Задълбочава се и проблемът във връзка с недостатъчния административен 
капацитет на НАПОО за осъществяване на последващ контрол на лицензираните 
центрове. Необходимо е актуализиране на Правилника за дейността на НАПОО.
 ● Административната дейност се извършва в съответствие с нормативните 
документи и актове на Правителството и на Министерството на държавната админис-
трация и административната реформа. По изводи от доклада на Сметната палата, 
вътрешнонормативната база е със значително по-широк обхват от задължителната 
според действащото законодателство, което е предпоставка за предвидимост в 
развитието и прозрачност в дейността на Агенцията.
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 ● Дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно 
Закона за достъп до обществената информация, е в съответствие със Закона и 
разработените в Агенцията вътрешни документи.
 ● В НАПОО съществуват базови условия за прилагане на система за осигу-
ряване на качеството чрез разработване на проектно предложение за финансиране 
по проект на МДААР.
 ● Във връзка с резултатите от проект “Таен клиент” е необходимо да се акту-
ализира планът за работа с клиентите.

 9. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА НАПОО ПРЕЗ 2009 Г. 

 Иницииране на промени в нормативната база, касаещи функциите и статута 
на НАПОО.
 ● Засилване на координиращата роля на НАПОО за формиране на съгласувани 
политики в областта на професионалното образование, обучение и ориентиране.
 ● По-нататъшно развитие на хоризонталната координация - усъвършенстване 
на сътрудничеството с държавните институции, социалните партньори и браншовите 
организации на базата на дългосрочни споразумения.
 ● Осигуряване и управление на качеството на професионалното образование, 
обучение и ориентиране - усъвършенстване на дейностите по разработване на сис-
тема от ДОИ и СППОО, лицензиране и последващ контрол на ЦПО и ЦИПО.
 ● Изграждане на единна национална система за кариерно ориентиране в кон-
текста на ученето през целия живот.
 ● Разширяване на международната дейност и инициативите, свързани с евро-
интеграцията на страната ни.
 ● Развитие на ИИС.
 ● Усъвършенстване на механизмите на финансиране на Агенцията, иницииране 
на действия за осигуряване на допълнително финансиране. 
 ● Систематизиране на подходите, прилагани в Агенцията, за подобряване на 
системата за постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на 
служителите в администрацията, като ключов елемент за прилагане на ефективна 
и модерна политика за управление и развитие на човешките ресурси в НАПОО.
 ● Проектно предложение за подобряване на административното обслужване 
в НАПОО по ОПАК.
 ● Научни изследвания в областта на потребностите от квалификация, профе-
сионално ориентиране и валидиране на компетенции.
 ● Актуализиране на плана за работа с клиентите въз основа на резултатите 
от проект “Таен клиент”. 
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П Л А Н
за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение за 2009 г.

(приет с решение на Управителния съвет протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

 Настоящият план (Планът) е разработен в съответствие с Правилника за дейността на Националната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО). 
 Главна цел на Плана е да определи основните параметри в дейността на НАПОО през 2009 г. във връзка с по-нататъшното й развитие 
като европейска администрация в процеса на реформиране и усъвършенстване на системата за професионално образование, обучение и 
ориентиране в страната. 
 Подцели:
 • устойчиво развитие на положителните практики в дейността на НАПОО и популяризирането им в други европейски държави; 
 • проучване, адаптиране и прилагане на успешни европейски практики; 
 • разширяване и усъвършенстване на дейностите, свързани с осигуряване и управление на качеството в професионалното образование 
и обучение, мониторинг и последващ контрол на лицензираните центрове за професионално обучение; 
 • по-нататъшно разширяване на работата по международни проекти и проекти, финансирани от Европейския социален фонд и другите 
структурни фондове на ЕС; 
 • организационно развитие и повишаване на административния капацитет на Агенцията.
 Планът е разработен в съответствие с/със:
 1. действащата законова уредба и функциите на НАПОО, записани в Закона за професионално образование и обучение и 
Правилника за за дейността на НАПОО;
 2. основните приоритети, съдържащи се в Стратегическия проект за развитие на Агенцията до 2010 година;
 3. условията, създадени през 2008 г. и довели до:
 • развитие на административния /и най-вече експертния/ капацитет; 
 • осигуряване на устойчиво финансово развитие на Агенцията; 
 • укрепване на създадените делови контакти и взаимоотношения с партньорите на национално ниво; 
 • разширяване на международните контакти и форми на сътрудничество с институции и организации извън страната
 Планът отразява и изводите и препоръките, направени в доклада за дейността на НАПОО през 2008 г., препоръките в доклада на 
Сметната палата и констатациите и препоръките от проверка на Инспектората на Министерството на образованието и науката.
 Изходен фундамент за разработване на Плана са основополагащите национални, както и разработените и приети на общоевропейско 
ниво стратегически и оперативни документи, свързани с икономическото и социалното развитие на страната, развитието на човешките 
ресурси, образованието и обучението.
 Настоящият план е инструмент за реализиране на формулираните цели чрез идентификация на приоритети и дейности и 
оптимизиране на човешките и финансови ресурси. 
 Забележка: Дейностите, маркирани със знак * ще бъдат реализирани при осигурено финансиране от страна на МОН.
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Промяна в 
нормативната 
уредба 

Промяна в 
нормативната 
уредба

1. Промяна в 
нормативната 
уредба 
2. Липса на 
консенсус

1.1. 
Усъвършенства-
не на механизми-
те за координация 
и сътрудничество 
на институциите 
и организациите, 
имащи отношение 
към професио-
налното образо-
вание, обучение 
и ориентиране
 

 Цел I Участие в разработването, координирането и реализирането на съгласувани политики в областта на   
  професионалното образование, обучение, информиране и ориентиране

 Приоритет	 Дейности	 Индикатори	 Рискове	 Отговорно		 Срок	 Източ-	
	 	 	 за	изпълне-	 	 звено	 	 ници		
	 	 	 ние	 	 	 	 на	фи-	
	 	 	 	 	 	 	 нанси-	
	 	 	 	 	 	 	 ране

 1 2 3 4 5  6  7 

1.1.1. Реализиране на оперативно сътрудничество 
(хоризонтална координация) с МОН, МТСП и другите 
държавни институции по конкретни въпроси и проблеми, 
свързани с формирането и реализирането на националната 
политика в областта на професионалното образование и 
обучение (ПОО)

1.1.2. Съвместна дейност с национално представителните 
организации на работодателите и на работниците и 
служителите, с институции и организации от различни ико-
номически и професионални сектори

1.1.3. Съвместни действия на НАПОО и Агенция по заетостта 
(АЗ) във връзка с осигуряване и управление на качеството 
на професионалното обучение на възрастни (безработни 
и заети лица)

Съгласувани 
с партньорите 
становища, анализи, 
доклади и други 
документи

1.Съвместни 
и съгласувани 
документи 
2.Проведени работни 
срещи, семинари, 
дискусии 

1.Усъвършенствани 
нормативни докумен-
ти за провеждане 
на обучение в 
центровете за 
професионално 
обучение (ЦПО) на 
база синхронизирани 
изисквания към 
качеството

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Постоянен

30.05.

Постоянен

 

Бюджет 
(Б)

Б

Б 
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 1  2 3 4 5 6 7 

1.1.4.Реализиране на дейности, свързани със секторното 
сътрудничество за развитието на ПОО

1.2.1. Подготовка на предложения за промени в нормативната 
база, свързана с проблемите на професионалното образо-
вание, обучение, информиране и ориентиране (ЗПОО, ЗНЗ, 
Правилник за дейността на НАПОО)

1.2.2. Координиране на дейностите и участие в изпълнението 
на Плана за действие за 2008 г. по реализиране на Нацио-
налната стратегия за продължаващо професионално обу-
чение за периода 2005-2010 г.*

2. Резултатно учас-
тие в дейността на 
междуведомствена 
работна група 
(НАПОО- АЗ) 
3.Съвместни 
проверки с цел 
подпомагане про-
веждането на 
професионално 
обучение, възложено 
на лицензирани ЦПО 
от АЗ

Проведени работни 
срещи, семинари, 
дискусии с браншови 
и професионални 
организации

Внесени в МОН и 
МТСП предложения 
със съответна 
обосновка 

1. Изпълнение на 
Плана за действие
2. Изпълнение на 
задачите на НАПОО, 
включении в Плана 

1. Промяна в 
нормативната 
уредба 
2. Липса на инте-
рес от страна на 
партньорите

Промяна в 
нормативната 
уредба 

Промяна в 
нормативната 
уредба 

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Ръководство на 
НАПОО Дирекция “ПК 
и лицензиране”

Постоянен

20.12. 

10.12. и в 
съответс-
твие с кон-
кретните 
срокове 
от Плана

Б

Б

Б*

1.2. 
Участие във 
формирането и 
реализирането 
на съгласувани 
политики в 
областта на ПОО 
и ориентиране. 
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 1  2 3 4 5 6 7 
1. Проучване на 
документи
2. Разработки
3. Организиране и 
участие в работни 
срещи, семинари, 
дискусии 

1. Подготвени 
проектни предло-
жения 
2. Изпълнени задачи 
и дейности по про-
ектите

 
Разработени проекти 
на ДОИ

1.3.1. Систематизиране на информация във връзка с 
инициирането, управлението и изпълнението на проекти, 
свързане с усвояването на средства от Европейския 
социален фонд и другите структурни фондове на ЕС 

1.3.2. Разработване на проектни предложения и участие 
в изпълнението на проекти, финансирани от Европейския 
социален фонд и другите структурни фондове на ЕС

2.1.1. Усъвършенстване на методиката за разработване и 
оценяване на проекти на ДОИ за придобиване на квалифи-
кация по профессии

Няма

Липса на 
утвърдени за 
финансиране 
проекти

Липса на 
предложения от 
други институции 
и организации 

Няма

Дирекция “ПК и 
лицензиране” 

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

 
Дирекция “ПК и 
лицензиране”

1.3. 
Реализиране 
на дейности, 
свързани с 
усвояването 
на средсва от 
структурните 
фондове на ЕС
 

2.1. 
Усъвършенстване 
на дейностите по 
разработване на 
система от ДОИ 
за придобиване 

Постоянен

20.12.

 

30.11.

Б

Б
Струк-
турни 
фондо-
ве на 
ЕС 

Б

 Приоритет	 Дейности	 Индикатори	 Рискове	 Отговорно		 Срок	 Източ-	
	 	 	 за	изпълне-	 	 звено	 	 ници		
	 	 	 ние	 	 	 	 на	фи-	
	 	 	 	 	 	 	 нанси-	
	 	 	 	 	 	 	 ране

 1 2 3 4 5  6  7 

 Цел II Осигуряване на високо качество на професионалното образование и обучение, като ключов фактор за  
  постигане на устойчив икономически напредък, развитие на обществото и личността

Забележка: Дейностите, маркирани със знак * ще бъдат реализирани при осигурено финансиране от страна на МОН.
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 1  2 3 4 5 6 7 
на квалификация 
по професии
 
 

• Изготвяне на анализ и оценка на Рамковите изисквания и 
Методическите указания за разработване на ДОИ по профе-
сии

• Изготвяне на предложение за изменение и допълнение на 
документите, както и на процедурата за разработване на 
ДОИ съобразно резултатите от анализа 

• Подготвяне на инструкция за оформяне на проектите на 
ДОИ прди представяен в МОН (съгласувана с представители 
на МОН и одобрена от юрист)

2.1.2. Усъвършенстване на качеството на проектите на ДОИ 
за придобиване на квалификация по професии

• Въвеждане на нови методи за провеждане на обучение на 
разработващите проекти на ДОИ, насочени към увеличаване 
на практическитедейности 

• Предоставяне на методическа и експертно-техническа 
помощ в процеса на разработване, актуализиране и оценя-
ване на ДОИ 

• Въвеждане на въпросници за оценка и обратна връзка на 
проектите на ДОИ във всички етапи от процеса на разра-
ботване

• Своевременно актуализиране на информацията в специа-
лизираната рубрика за разработване на ДОИ в интернет- 
страницата на НАПОО

Разработка

Предложение

 
Промени в 
документите и 
материалите за 
провеждане на 
обучение

Проведении 
обучения, индиви-
ндуални и групови 
консултации

Разработка 

Публикувани 
материали

Няма

Няма

 

Нормативни 
промени 

Недостатъчен 
административен 
капацитет 

Недостатъчен 
административен 
капацитет

Няма

 

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

 
Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

30.11.

31.12.

 
Постоянен

Постоянен

Постоянен

Постоянен

 

Б

Б

 
Б

Б

Б

Б

 



48

 1  2 3 4 5 6 7 

2.2. 
Актуализиране 
на Списъка на 
професиите за 
професионално 
образование и 
обучение 

2.1.3. Разработване на проекти на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии

• Разработване на проекти на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии на базата на обновената мето-
дология*

• Оценка и приемане на разработените проекти на ДОИ в 
съответствие с изискванията*

• Редактиране на разработените проекти на ДОИ и подготов-
ка за публикуване в ДВ*  

• Подготовка на проектите на ДОИ за представяне в 
МОН.*

2.2.1 Усъвършенстване на Списъка на професиите в съот-
ветствие с променящите се нужди на пазара на труда и с 
Националната класификация на професиите и длъжнос-
тите 

 
 

- 10 разработени 
проекти от НАПОО
- 30 разработени по 
проект по програма 
ФАР, фаза 3

- Оценени от 
рецензенти и ЕК

- Приети от УС на 
НАПОО на 

Редактирани 
и приведени в 
съответствие с 
изискванията за 
публикуване в ДВ 
проекти

Представени в МОН 
проекти, съгласно 
плана
 

Недостатъчен 
административен 
капацитет 

Недостатъчен 
административен 
капацитет

Недостатъчен 
административен 
капацитет

Недостатъчен 
административен 
капацитет
 

 

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”
 

31.12

Постоянен

Постоянен

Постоянен
 

Б*

Б*

Б*

Б*
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2.3. 
Усъвършенстване 
на дейностите по 
лицензиране и 
разширяване на 
мрежата от ЦПО и 
ЦИПО

• Подготовка на предложения за промени в Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение в 
съответствие с приетата от УС на  НАПОО процедура 

• Своевременно публикуване на предложените промени в 
интернет - страницата на НАПОО за публично обсъждане

2.2.2. Работа с ЦПО във връзка с промените в СППОО

• Разработване на процедура за промени в учебната доку-
ментация на ЦПО в съответствие с промените в СППОО

• Консултиране на ЦПО, лицензирани по професии, които 
са променени или отпаднали в новия СППОО

2.3.1. Анализ и актуализация на документацията за лицензи-
ране на ЦПО и ЦИПО (критерии, формуляри, указания и др.) 
и на процедурата за лицензиране

2.3.2. Провеждане на семинари за обучение и сертифици-
ране на външни експерти и организатори в центровете 
за професионално обучение във връзка с лицензионната 
процедура

2.3.3. Лицензиране на ЦПО и ЦИПО

Въведени промени 

- Публикации 
- Систематизирани 
предложения и 
препоръки 

Процедура

Брой проведени 
консултации

1. Констативни 
доклади 
2. Актуализирани 
документи

Проведени семинари

1. Брой лицензира-
ни ЦПО и ЦИПО 
2. Средна продъл-
жителност на лицен-
зионната процедура 

Липса на 
аргументирани 
предложения

Няма 

Няма

Недостатъчен 
административен 
капацитет

Няма

Няма

Няма

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Отдел “Лицензиране”

Отдел “Лицензиране”

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Постоянен

30.05.

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Постоянен

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Такси за 
лицен-
зиране
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2.4. Осигуряване 
и управление на 
качеството на 
професионалното 
обучение в ЦПО

2.4.1. Осъществяване на последващ контрол на лицензи-
раните центрове и свързаните с него дейности

• Осъществяване на планирани проверки на 10 лицензирани 
ЦПО и извънредни проверки при жалби и сигнали за 
нарушения*

• Набиране, обработване и анализ на информация за дей-
ността на ЦПО през 2008 г. 

• Проверки на ЦПО съвместно с Агенция по заетостта (АЗ)

2.4.2. Консултиране на лицензираните ЦПО във връзка с 
възникнали текущи проблеми

3.Жалби и възра-
жения

1. Осъществени 
проверки
2. Формулирани 
препоръки за 
подобряване на 
работата на ЦПО
3. Брой центрове, 
за които е отчетено 
подобряване на 
дейността
4. Брой отнети 
лицензии

Аналитичен доклад

Доклади от 
проверките
 

Липса на кадрови 
ресурс 

Липса на 
информация за 
дейността на 
ЦПО- центрове, 
които не са по-
дали годишната 
си информация

Липса на 
инициатива от 
страна на АЗ
 

Отдел 
“Лицензиране”

Отдел “Лицензиране”

Отдел “Лицензиране”
 

Постоянен

31.05.

Постоянен
 

Б*

Б

Б
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• Провеждане на устни и писмени консултации на лицензирани 
ЦПО
 
• Участие в конференции, обсъждания и мероприятия, 
организирани от Асоциацията на лицензираните ЦПО и други 
организации

• Подпомагане дейността на ЦПО за прилагане на чл. 40 от 
ЗПОО, във връзка с валидиране на обучение, придобито по 
неформален начин.

2.4.3. Сътрудничество с АЗ във връзка с усъвършенстване 
на предпоставките за ефективно организиране и провеждане 
на професионалното обучение от ЦПО

• Текущи консултации на АЗ и на регионалните й структури

• Провеждане на обучения и семинари със служители от 
Дирекции “Бюро по труда” във връзка с решаването на 
възникнали проблеми с лицензирани ЦПО 

Консултации 
Публикации 

Брой участия

Публикации, относно 
възможностите, 
които предоставя 
чл. 40 от ЗПОО 
за валидиране 
(интернет страни-
цата на НАПОО, 
семинари и др.)
 

Проведени 
консултации

Проведени обучения 
и семинари 

Липса на интерес 
от ЦПО

Липса на интерес 

Няма

 

Липса на заявка 
за консултации 

Липса на заявка
от страна на АЗ 

Отдел “Лицензиране”

Дирекция“ПК и 
лицензиране”

Отдел “Лицензиране”
 

Отдел “Лицензиране”

Отдел “Лицензиране”

Постоянен

Постоянен

Постоянен
 

Постоянен

Според 
заявката

Б

Б

Б
 

Б

Б
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Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения 

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения
 
Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения
 
Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения
 
Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

3.1.1. Участие в работна група 2 “Свободно движение на 
хора”

3.1.2. Участие в работна група 18 “Образование и обуче-
ние”

3.1.3. Участие в Консултативния съвет по професионално 
образование и обучение към МОН

3.1.4. Участие в работата на управителния съвет и Изпълни-
телното бюро на Български център по заваряване

3.1.5. Участие в работата на Националния съвет за насърча-
ване на заетостта към Министъра на труда и социалната 
политика

Няма

Няма

Промени в 
нормативната 
база

Закриване на 
бюрото

Няма

Служители от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

По гра-
фик на 
работна-
та група

По гра-
фик на 
работна-
та група

По гра-
фик на 
работна-
та група

По график 
на УС

По график

Б

Б

Б

ИБ на 
БЦЗ

Б

3.1.
Участие в 
междуведомс-
твени работни 
групи, консулта-
тивни съвети, 
семинари

 Приоритет	 Дейности	 Индикатори	 Рискове	 Отговорно		 Срок	 Източ-	
	 	 	 за	изпълне-	 	 звено	 	 ници		
	 	 	 ние	 	 	 	 на	фи-	
	 	 	 	 	 	 	 нанси-	
	 	 	 	 	 	 	 ране
 1 2 3 4 5  6  7 

 Цел III Двустранно, многостранно сътрудничество и международна дейност за развитие на националната политика  
  в областта на ПОО в европейски контекст
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3.1.6. Участие в работната група за разработване на Нацио-
налния план за дествие по заетостта 2009 г.

3.1.7. Участие в Консултативния съвет при Националния 
център за професионално развитие на МТСП

3.1.8. Участие в Направляващия комитет за Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”

3.1.9. Участие в междуведомствена работна група за разра-
ботване и апробиране на модел на система за валидиране 
на компетенции, придобити чрез неформално обучение и 
самостоятелно учене в рамките на проект на ГОПА “Насър-
чаване на професионалното обучение на възрастни и зае-
тостта в България”.

3.1.10. Участие в работна група на МОН за разработване на 
национална квалфикационна рамка

3.1.11. Участие в работна група за изменение и допълнение 
на нормативни актове, регламентиращи достъпа до 
професионално образование и обучение (МОН)

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО 

Служител от НАПОО

По график

По график

По график

По график

По график

По график

Б

Б

Б

Бюджет 
на 
проекта

Б

Б
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3.2. Участие 
в проекти / 
международни 
проекти
 

3.1.12. Участие в учебно-научния съвет на Обединен техни-
чески колеж към ТУ - София

3.1.13. Участие в научната секция “Педагогика и психология” 
към Съюза на учените в България

3.1.14. Участие в Комисията за съставяне на съкратения списък 
за избор на обучаващи организации към Министерството на 
земеделието и горите по програма “Сапард”

3.1.15. Участие в междуведомствена работна група за разра-
ботване на национална “пътека” за достигане на по-голяма 
гъвкавост и сигурност на пазара на труда

3.1.16. Участие в оценителна комисия по Национален 
конкурс за проектиране на мебели, организиран от Минис-
терството на земеделието и храните и Държавната агенция 
по горите

3.1.17. Участие в обучение за оценители на проекти по 
програмата “Учене през целия живот”

3.2.1. Участие в работата на Направляващите комитети и 
Управителните съвети по проекти на програма ФАР: BG 
0202.03 “Учене през целия живот и професионално образо-
вание и обучение”, BG 0102.06 “Социална интеграция”, 
BG 2004/006 - 070.01- “Изграждане на мрежа от центрове 

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Брой участия

Брой участия

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма 

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служител от НАПОО

Служители от 
НАПОО

Служители от 
НАПОО

По график

По график

По график

По график

По график

По график

По график 

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б



55

 1  2 3 4 5 6 7 
за обучение на възрастни”, BG 2004/016 “Развитие на 
човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, и BG 
0102.05 “Инициативи на пазара на труда”, “Насърчаване 
на професионалното обучение на възрастни и заетостта 
в България” 

3.2.2. Участие в Звеното за изпълнение на проект BG 
2004/016 “Развитие на човешките ресурси и насърчаване 
на заетостта” 

3.2.3. Участие в проект “Развитие на политиките в областта 
на кариерното ориентиране в България” (2007 г. - 2009 г.)

3.2.4. Участие в проект “Внедряване на водено от потреб-
ностите на пазара на труда образование и обучение на 
младежи и възрастни в професионалните училища и пред-
приятия в България “ (2007 г. - 2009 г.).

3.2.5. Участие в проект “Обучение на обучаващи” (2007г.- 
2009 г.)

3.2.6. Участие в проект “Изтичане на мозъци - Придобиване 
на мозъци” (2007 г. - 2009 г.)

3.2.7. Участие в проект “Обучение във връзка с рязане и 
заваряване на метали” (2007 г. - 2009 г.)

3.2.8. Участие в проект  “Подходи за интегриране на бивши 
затворници” (2007 г. - 2009 г.)

3.2.9. Изпълнение на проект “Хармонизиране на европейските 
стандарти за качество и компетентност в заваряването” 
(2008 г. - 2009 г.),  иницииран от НАПОО 

Брой участия. 
Подготвени 
становища и 
предложения

Изпълнение на 
работната програма
 
Изпълнение на 
работната програма

 
Изпълнение на 
работната програма 

Изпълнение на 
работната програма 

Изпълнение на 
работната програма

Изпълнение на 
работната програма

Изпълнение на 
работната програма

Няма

Няма 

Няма 

Няма 

Няма 

Няма

Няма

Няма

Служители от 
НАПОО

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

По график

По график 

По график 

По график 

По график 

По график

По график

По график

Б

По 
проекта

По 
проекта

По 
проекта

По 
проекта

По 
проекта

По 
проекта

По 
проекта 
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3.2.10. Участие в проект - “Разработване и апробиране на 
система за трансфер на кредити за усъвършенстване на 
мобилността в химическата индустрия” (2009 г. - 2011 г.)

3.2.11. Участие в проект   “Подкрепа на учителите по профе-
сионално образование и обучение за самооценяване на 
квалификацията” (2009 г. - 2011 г.) 

3.2.12. Участие в проект “Процес на съотнасяне с ЕКР - 
примери и предложения” (2009 г. - 2011 г.)

3.2.13. Участие в подготовката на окончателните предложения 
за проекти по Интегрираната програма за учене през целия 
живот на ЕС, по които НАПОО е утвърдена за партньор

3.2.14. Участие в дейности, организирани от Европейския 
център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP 
за новоприсъединилите се към ЕС държави

4.1.1. Преглед и усъвършенстване на пакета финансови 
документи

Изпълнение на 
работната програма

Изпълнение на 
работната програма

Изпълнение на 
работната програма

Окончателни 
проектни 
предложения 

Участия
Изготвени материали

Предложения 
за промени. 
Разработени пра-
вила или инструкции

Няма

Няма

Няма

Неноминирани 
проектни 
предложения 

Няма

Няма

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране

Администрация на 
НАПОО

По график 

По график

31.12.

По про-
ектите

CEDEFOP

Б

 Цел  IV Административна дейност и повишаване на административния капацитет 

	 Приоритет	 Дейности	 Индикатори	 Рискове	 Отговорно		 Срок	 Източ-	
	 	 	 за	изпълне-	 	 звено	 	 ници		
	 	 	 ние	 	 	 	 на	фи-	
	 	 	 	 	 	 	 нанси-	
	 	 	 	 	 	 	 ране
 1 2 3 4 5  6  7 

4.1. Подобряване 
на качеството на 
административно-
то обслужване и 
контрола в 
НАПОО
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Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

04.04.

30.07.

30.03.

Съгласно 
сроковете 
по ОПРАК

30.06.

31.12.

Ежеме-
сечно

30.04.

Главен специалист 
“Човешки ресурси”

Администрация на 
НАПОО

Комисия по анти-
корупционна дейност

Администрация на 
НАПОО

Администрация на 
НАПОО

Отдел «АПФО»

Отговорници, 
съгласно заповед 
на председателя на 
НАПОО

Отговорници, съ-
гласно заповед на 
председателя на 
НАПОО - комисия по 
архивирането

Няма 

Няма

Няма

НАПОО не е вклю-
чена в програмата 
на МДААР

Няма

Няма

Няма

Няма

Брой актуализирани 
дл. характеристики

Доклад

План

Проектно 
предложение

Доклад

Предложения за 
промени

Брой отчети

Брой актуализирани 
документи

4.1.2. Актуализиране на длъжностните характеристики 
при необходимост съгласно Стратегията за развитие на 
НАПОО 

4.1.3. Преглед и усъвършенстване при необходимост на 
вътрешни правила и инструкции, относно административното 
обслужване 

4.1.4. Разработване на План на комисията за антикорупционна 
дейност и доклади за изпълнението

4.1.5. Разработване на проектно предложение за система 
осигуряване на качеството в НАПОО по ОПАК

4.1.6. Анализ и актуализиране на концепцията за доку-
ментооборот във връзка с работа с електронни документи

4.1.7. Актуализиране на документите за достъп до общес-
твена информация - правила, процедура, регистър

4.1.8. Разработване на месечни отчети по ЗДОИ

4.1.9. Актуализиране на вътрешните документите по 
архивната дейност на НАПОО
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 1  2 3 4 5 6 7 
4.2.1. Участие в индивидуални или групови специализирани 
курсове за обучение, организирани от ИПАЕИ*

4.2.2. Включване в курсове за обучение по английски или 
друг западен език - начинаещи и напреднали*

4.2.3. Разработване на план за обучение на служителите 
от НАПОО за 2009 г. 

4.2.4. Разработване на “Правила за повишаване на квали-
фикацията и обучение на служителите в НАПОО” като 
част от системата за финансово управление и контрол в 
агенцията

4.3.1. Подготвяне на проектно предложение по ОПАК

4.3.2. Провеждане на вътрешноведомствено обучение за 
работа със споделени документи, файлова организация  и 
работа в интранет среда 

4.3.3. Самостоятелно повишаване на професионалната 
квалификация, съобразно личния план за обучение 

4.2. 
Повишаване на 
професионалната 
компетентност в 
съответствие със 
Стратегията за 
модернизиране 
на държавната 
администрация

4.3. 
Повишаване на 
индивидуалната 
компетентност на 
служителите.
  

Брой участници в 
обучението

Брой участници

Приета разработка 

Разработка

1. Брой участници
2. Разширяване на 
участието на служи-
телите в изготвяне 
на проектни предло-
жения и изпълне-
нието на проекти 

Брой участници

Индивидуални отчети 

Няма

Не са формирани 
групи

Няма 

Няма

Субективен 
фактор 

Субективен 
фактор

Субективен 
фактор 

Служители на 
НАПОО

Служители на 
НАПОО

Дирекция “ПК и 
лицензиране”, отдел 
“АПФО” 

Главен специалист 
“Човешки ресурси”

Служителите от 
НАПОО

Дирекция “ПК и 
лицензиране”, отдел 
“АПФО”

Служители от 
НАПОО

По график 
на ИПАЕИ

По програ-
ма на 
курсовете 

20.02.

30.10.

30.01.

29.06.

Постоянен

Б*

Б*
Само-
финаси-
ране
 
Б

Б

Б

Б

Б
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 Цел  V Осигуряване на прозрачност на дейността на НАПОО

 Приоритет	 Дейности	 Индикатори	 Рискове	 Отговорно		 Срок	 Източ-	
	 	 	 за	изпълне-	 	 звено	 	 ници		
	 	 	 ние	 	 	 	 на	фи-	
	 	 	 	 	 	 	 нанси-	
	 	 	 	 	 	 	 ране

 1 2 3 4 5  6  7 
5.1. 
Разширяване на 
информационната 
дейност на 
НАПОО. 
  
  

5.2. 
Актуализиране на 
интернет сайта на 
НАПОО 

5.1.1. Публикации в печатни издания за популяризиране на 
добри практики в дейността на НАПОО и в институциите от 
системата на ПОО*

5.1.2. Подготовка и издаване на рекламни материали за 
дейността на НАПОО*

5.1.3. Подготовка и издаване на информационен “Бюлетин 
2008”*

Разработване, редактиране и популяризиране на материали 
свързани с политиката в ПОО в България и в ЕС

5.2.1. Поддържане и актуализиране на информацията и 
данните в интернет страницата на НАПОО

5.2.2. Подобряване на дизайна и съдържанието след 
проучване и анализ на съществуващите

Разработване на процедура за поддържане на Интернет 
страницата на НАПОО с определяне на отговорници за 
отделните рубрики

Публикации

Издадени материали

Отпечатано издание

Актуални публикации

Проучване и анализ

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

Дирекция “ПК и 
лицензиране” 
определени със 
заповед права на  
достъп от НАПОО

Дирекция “ПК и 
лицензиране”

20.12.

29.06.

30.03. 

Постоянен

30.05.

Б* 

Б*

Б*

Б*

Б
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С П И С Ъ К
на членовете на Управителния съвет на Националната агенция за 

професионално образование и обучение

 № ПО  ВЕДОМСТВО  ИМЕ, ФАМИЛИЯ  ДЛЪЖНОСТ 
РЕД
	 1	 Национална	агенция	за		 Деян	Пушкаров	 Председател	на	НАПОО
	 	 професионално		 	 	 	 и	председател	на	УС
	 	 образование	и	обучение		 	 	 	 на	НАПОО
	 2	 Министерство	на		 Емилияна	Димитрова		 Началник	отдел
	 	 образованието	и	науката		 	 	 	 „Развитие	и	перспективи”		
	 	 	 	 	 	 	 към	Дирекция	„Политика		
	 	 	 	 	 	 	 в	професионалното		 	
	 	 	 	 	 	 	 образование	и		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 продължаващо	обучение”
	 3	 Министерство	на		 Керка	Андонова		 Началник	отдел
	 	 образованието	и	науката	 	 	 	 „Методическо	осигуряване		
	 	 	 	 	 	 	 и	контрол”		към	Дирекция		
	 	 	 	 	 	 	 „Политика	в	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 професионалното		 	
	 	 	 	 	 	 	 образование	и		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 продължаващо	обучение”
	 4	 Министерство	на	труда	и		 Стефка	Лиманска	 Началник	на	отдел
	 	 социалната	политика	 	 	 	 “Професионална		 	
	 	 	 	 	 	 	 квалификация”,	дирекция		
	 	 	 	 	 	 	 “Политика	на	пазара	на		
	 	 	 	 	 	 	 труда”
	 5	 Министерство	на	труда	и		 Росен	Симеонов		 Началник	сектор
	 	 социалната	политика,		 	 	 	 „Методология	и
	 	 Агенция	по	заетостта	 	 организиране	на		 	
	 	 	 	 	 професионалното		 	
	 	 	 	 	 информиране	и			 	
	 	 	 	 	 консултиране”	в	Главна		
	 	 	 	 	 дирекция	„Услуги	по		 	
	 	 	 	 	 заетостта”	на	АЗ		 	
		6	 Министерство	на		 Д-р	Ангел	Москов		 Началник	отдел
	 	 здравеопазването	 	 „Образование	и			 	
	 	 	 	 	 квалификация	в			 	
	 	 	 	 	 здравеопазването”	към			
	 	 	 	 	 дирекция	„Национална			
	 	 	 	 	 здравна	политика”
	 7	 Министерство	на		 Искра	Михайлова		 Заместник	-	министър
	 	 регионалното	развитие	и
	 	 благоустройството
	 8	 Министерство	на		 София	Димитрова		 Главен	редактор
	 	 икономиката
	 9	 Министерство	на		 ст.н.с.д-р	Илка		 Eксперт
	 	 земеделието	и	горите	 Драганова
	 10	 Българска	стопанска		 Теодора	Борисова	 Директор	“Компютърно
	 	 камара	 	 	 	 	 обучение”	в	БСК		 	
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	 11	 Българска	стопанска	 Елена	Шишманова		 Ръководител	направление
	 	 камара	 	 	 	 	 “Методическо	осигуряване
			 	 	 	 	 	 в	програма		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 “Професионално	обучение”		
	 	 	 	 	 	 	 в	БСК
	 12	 Българска	търговско-	 Радка	Стаменова		 Президент	на
	 	 промишлена	палата	 	 	 	 “Меридиан	22”	ООД,	
	 	 	 	 	 	 	 гр.	София
	 13	 Асоциация	на	индустриал-	 Бойко	Недялков		 Изпълнителен	директор
	 	 ния	капитал	в	България	 	 	 	 на	„Торготерм”	АД,	гр.		 	
	 	 	 	 	 	 	 Кюстендил	и	член	на	УС
	 	 	 	 	 	 	 на	АИКБ
	 14	 Конфедерация	на		 Весела	Бахчеванова		 Директор	Браншови
	 	 работодателите	и		 	 	 	 организации	на	КРИБ
	 	 индустриалците	в	България
	 15	 Конфедерация	на		 Румяна	Георгиева		 Парламентарен
	 	 работодателите	и		 	 	 	 секретар	на	КРИБ
	 	 индустриалците	в	България
	 16	 Съюз	за	стопанска		 проф.	д-р	Елка		 Член	на	Консултативния
	 	 инициатива	 	 Тодорова		 	 съвет	на	Съюза	за		 	
	 	 	 	 	 	 	 стопанска	инициатива
	 17	 Български	съюз	на		 Богдана	Джорджева		 Директор	на	Частна
	 	 частните	предприемачи		 	 	 	 професионална	бизнес
	 	 “Възраждане”	 	 	 	 	 гимназия	и	Професионален		
	 	 	 	 	 	 	 колеж	“Евростандарт”,	член		
	 	 	 	 	 	 	 на	БСЧП	“Възраждане”
	 18	 Конфедерация	на		 Атанаска	Тодорова		 Началник	кабинет
	 	 независимите	синдикати	 	 	 	 на	президента	на	КНСБ
	 	 в	България
	 19	 Конфедерация	на		 проф.д-р	Димитър		 Директор	на	Институт
	 	 независимите	синдикати		 Каменов		 	 	 по	индустриални		 	
	 	 	 	 	 	 	 отношения	в	България
	 	 	 	 	 	 	 и	мениджмънт	“ОКОМ”
	 20	 Конфедерация	на		 н.с.	д-р	Любен	Томев	 Директор	на	Институт
	 	 независимите	синдикати		 	 	 	 за	социални	и	синдикални
	 	 в	България	 	 	 	 	 изследвания	на	КНСБ
	 21	 Конфедерация	на		 Юлия	Симеонова	 Изпълнителен	секретар
	 	 независимите	синдикати		 	 	 	 на	Департамент	“Обучение
	 	 в	България	 	 	 	 	 и	квалификация”,	КНСБ
	 22	 Конфедерация	на		 Кирил	Бинев		 Главен	експерт,
	 	 труда	“Подкрепа”	 	 	 	 КТ	“Подкрепа”
	 23	 Конфедерация	на	труда		 Даниел	Янев	 Юрист,	КТ	“Подкрепа”
	 	 “Подкрепа”
	 24	 Конфедерация	на	труда		 Сашо	Петков	 Конфедерален	секретар,	
	 	 “Подкрепа”	 	 	 	 	 отдел	“Синдикално		 	
	 	 	 	 	 	 	 развитие”
	 25	 Конфедерация	на	труда		 Руска	Бъчварова		 Конфедерална	контролна
	 	 “Подкрепа”	 	 	 	 	 комисия	на	КТ	“Подкрепа”
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	 	 	 01. Науки за земята и добив и обогатяване на полезни изкопаеми
	 1. Министерство на образованието и науката
	 	 инж. Жанета Тенева - помощник директор на Професионална гимназия “Св. Иван		
  Рилски”, гр. Раднево
	 2. Министерство на труда и социалната политика
	 	 Соня Ценова - старши експерт в отдел “Програми и организиране на профе- 
  сионалното обучение и професионално информиране и консултиране”, Аген-
	 	 ция по заетостта, председател на експертната комисия
	 3. Министерство на околната среда
  инж. Красимир Атев - държавен експерт в дирекция “Земни недра и подземни  
  богатства”
	 4. Представители на работодателите
  инж. Мария Мазнева - БСК, изпълнителен секретар на БМГК
  Драгомир Драганов - КРИБ
  Цоло Вутов - БТПП, член на УС на БТПП и Управител на “Геотехмин” ООД, гр.  
  София 
	 5. Представители на синдикатите
  д-р инж. Александър Кънев - КНСБ - зам.-председател Федерация на независи-
  мите синдикати на миньорите 
  инж. Александър Загоров - КТ „Подкрепа” - Конфедерален секретар
  инж. Владимир Топалов - КТ “Подкрепа” - Федеративен секретар на синдикална ми- 
  ньорска федерация

	 	 	 02. Машиностроене, металообработване и металургия
 1. Министерство на образованието и науката
  Соня Кацарова - старши експерт по профeсионално  образование РИО - гр. Па- 
  зарджик
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Елена Димитрова - главен експерт в отдел “Програми и мерки за заетост и профе- 
  сионално обучение”, Агенция по заетостта
	 3. Министерство на икономиката и енергетиката
  Митка Гочева - главен експерт в дирекция “Индустриални отношения, несъстоя- 
  телност и реституция”
 4. Представители на работодателите
	 	 инж. Костадинка Маркова - БСК /АИКБ/, главен експерт Браншова камара по  
  машиностроене, гр. София,  председател на експертната комисия
  проф. Петър Бакърджиев - БСК, Браншова камара на черната и цветна металургия
  Проф. Тодор Атанасов - експерт по образование и квалификация, ТУ - София
 5. Представители на синдикатите
  инж. Зоя Цветанова - КНСБ - Национална синдикална федерация „Металелектро” 
  Диляна Яначкова - КНСБ - експерт, Синдикална федерация “Металици” 
  Стефанка Примова - КТ “Подкрепа” - Федеративен секретар на Синдикална фе- 
  дерация на машиностроителите и металоработниците
	 	 	

С П И С Ъ К
на Експертните комисии по професионални направления

и на Експертната комисия по професионално ориентиране
към Националната агенция за професионално образование и обучение
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   03. Електротехника и енергетика
 1. Министерство на образованието и науката
  инж. Румяна Танева - старши експерт по професионално образование в PИО на 
	 	 МОН, София - град 
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Панайот  Панайотов - н-к на отдел “Строителство, транспорт и отраслови дейнос-
  ти”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
 3. Министерство на икономиката и енергетиката
  Димитър Куюмджиев - началник сектор “Контрол на техническата експлоатация” в  
  дирекция “Сигурност на електроснабдяването”
 4. Представители на работодателите
  ст. н.с. Веселин Васев - БСК, изпълнителен секретар на Камара на електротехни-
  ката в България, гр. София
  Бойко Томов - БСЧП “Възраждане”
  Александър Трифонов - КРИБ
	 5. Представители на синдикатите
	 	 инж. Божидар Митев - КНСБ - Независима синдикална федерация на енергети-
  ците в България, председател на експертната комисия 
  инж. Жени Белова - Велева - КНСБ - Синдикат на българските учители, учител  
  в 119 СОУ “Акад. М. Арнаудов”, гр. София
  инж. Георги Недялков - КТ „Подкрепа” - Федеративен секретар на Федерация  
	  „Енергетика” 

   04. Информационни и комуникационни технологии, електроника и  
    автоматизация
	 1. Министерство на образованието и науката
  Радостина Мекова - директор на ПГ по телекомуникации - гр. София
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Искра Канаврова -  ст.експерт в отдел “Програми и организиране на професио-
  налното обучение и професионално информиране и консултиране”, Агенция по  
  заетостта
 3. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
	 	 Олга Чернева - директор на дирекция “Човешки ресурси”, Държавна аген-
  ция за информационни технологии и съобщения, председател на експерт-
  ната комисия
 4. Представители на работодателите
  доц. Иван Куртев - БТПП, ръководител катедра “Безжични комуникации и раз- 
	  пръскване” към Колеж по телекомуникации и пощи - София
  Владимир Котев - КРИБ
  Инж. Румен Софков - БСК, член на УС на Браншова камара по електронна про- 
	  мишленост и информатика
 5. Представители на синдикатите
  инж. Бенчо Бенчев - КНСБ - Синдикална федерация на организациите от електро- 
  никата, машиностроенето и информатиката 
  Здравчо Здравчев - КТ “Подкрепа” - Председател на НФ “ТИНИ”
  Владимир Димитров - КТ “Подкрепа” - Федеративен секретар НФ “ТИНИ”

   05. Химически продукти, технологии и опазване на околната среда
 1. Министерство на образованието и науката
  Наталия Вълчева -  директор на ПГЕБ “Проф. Асен Златаров”, гр. София
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 2. Министерство на труда и социалната политика
  Лилия Абаджиева - държавен експерт в отдел “Равни възможности, демографска  
  политика и социални инвестиции
 3. Министерство на околната среда и водите
  Цветанка Димчева - главен експерт към дирекция “Координация на регионалните  
  инспекции по околната среда и водите”
	 4. Представители на работодателите
  доц. д-р инж. Петър Гечев - БСК, член на УС на Браншовата камара по химическа  
  промишленост, гр. София
	 	 Доц. Иво Вълчев - БТПП, преподавател в ХТМУ, председател на експертна-
  та комисия
  Доц. дхн. Владимир Божинов - БТПП - преподавател в катедра “Органичен синтез  
  и горива” на Химикотехнологичния и металургичен университет - София
 5. Представители на синдикатите
  инж. Рая Митрович - КНСБ, заместник-председател НФТ “Химия и индустрия”
  Емилия Димитрова - КНСБ
  инж. Людмил Йончев - КТ „Подкрепа”, “Арома” АД, гр. София
	 	 	
   06. Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и   
    транспортни услуги
 1. Министерство на образованието и науката
  Антония Гаврилова - директор на ПГ по транспорт “Макгахан”, гр. София
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Иван Иванов - главен експерт в отдел “Програми и мерки за заетост и професио- 
  нално обучение”, Агенция по заетостта
 3. Министерство на транспорта
  Татяна Рангелова - директор на  дирекция “Човешки ресурси”
 4. Представители на работодателите
  Росен Димитров - КРИБ
  Красимир Георгиев - АИКБ/ССИ, председател на Асоциацията за квалификация
  на автомобилистите в България /АИКБ/
	  Миряна Калчева - БТПП, управител “Екстранс” ООД, гр. София, председа-
  тел на експертната комисия
 5. Представители на синдикатите
  Екатерина Йорданова - КНСБ, зам.-председател на Съюза на транспортните син- 
  дикати в България
  Георги Божилов - КТ “Подкрепа” - Федеративен секретар на Федерация на транс- 
  портните работници
  Запряна Янева - КТ “Подкрепа”, Синдикат “Образование”

	 	 	 07. Архитектура и строителство
 1. Министерство на образованието и науката
  инж. Доротея Дончева - директор на Софийска гимназия по строителство, ар- 
  хитектура и геодезия “Хр. Ботев”, гр. София
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Христо Симеонов - старши експерт “Условия на труд”
 3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  арх. Пенчо Димитров - държавен експерт в дирекция “Устройство на територията  
  и проекти”
 4. Представители на работодателите
  инж. Георги Грънчаров - БСК, Ръководител звено Регистър в Камара на строите-
  лите в България
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  Валентин Йовев - ССИ, зам. председател на Асоциация на геодезическите фирми
 5.  Румен Михайлов - БТПП, Управляващ съдружник “Актикон” ООД - гр. София,  
	 	 председател на експертната комисия
 6. Представители на синдикатите
  Захари Спасов - КНСБ
  Йоанис Партениотис - КТ “Подкрепа” - председател на Федерация “Строителс-
  тво, индустрия и водоснабдяване”
  Димитър Карамфилов - КТ “Подкрепа” - Федерация “Строителство, индустрия  
  и водоснабдяване”

   08. Производство на храни и напитки
 1. Министерство на образованието и науката
  Илиана Танева - главен експерт в отдел “Развитие и перспективи” към дирекция  
  “Политика в професионалното образование и продължаващото обучение”
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Албена Пиналска - началник сектор “Програми и организиране на професионал-
  но обучение”, отдел “Програми и организиране на професионалното    
  обучение и професионалното информиране и консултиране”, Главна дирекция  
  “Услуги по заетостта”
 3. Министерство на земеделието и храните
  Марияна Юнгарева - директор на дирекция “Качество и безопасност на храните”
 4. Представители на работодателите
  инж. Павлина Стефанова - БСК, експерт-технолог в Асоциация на месопрера- 
	  ботвателите
  инж. Ана Стоянова - БСК, главен експерт, Съюз на преработвателите на пло-
  дове и зеленчуци, председател на експертната комисия
  Иван Стоилов - БСК, изпълнителен директор на Българска асоциация на храни-
  телно-питейната индустрия
 5. Представители на синдикатите
  Румен Еленкин - КТ “Подкрепа”, председател на федерация “Хранителна и питей-
  на промишленост”
  Инж. Колев Петров - КНСБ
  Снежана Яначкова - КНСБ

   09. Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дърсина
 1. Министерство на образованието и науката
	  Татяна Стоянова - директор на Професионална гимназия по текстил и мо-
  ден дизайн,  гр. София, председател на експертната комисия
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Милка Райкова - старши експерт в отдел “Програми и организиране на професио- 
  налното обучение и професионално информиране и консултиране”, Агенция по  
  заетостта
 3. Министерство на икономиката и енергетиката
  Николай Истатков - началник отдел “Насърчаване на МСП и предприемачеството  
  в дирекция “Политика по отношение на предприятията” 
 4. Представители на работодателите
  проф. Д-р Панайот Панайотов - катедра “Производство на мебели”, Лесотехни-
  чески университет, гр. София
  Юли Андреев - БСК, член на УС на “Браншови съюз на кожарската, обувната и га- 
  лантерийната промишленост”
  Инж. Любен Николчев - БСК, секретар на  Камарата на шивашката индустрия
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 5. Представители на синдикатите
  Камелина  Тачева - КНСБ, изпълнителен секретар ФНСОЛП - КНСБ
  Ана Лапева - КНСБ
  Емилия Тенева - КТ “Подкрепа”, Синдикат “Образование”

   10. Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина
 1. Министерство на образованието и науката
  Маргарита Гатева - държавен експерт в дирекция “ППОПО”, МОН
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Ирена Петкова - главен експерт в отдел “Програми и мерки за заетост и профе- 
  сионално обучение” Агенция по заетостта
 3. Министерство на земеделието и храните
  Цонка Петрова - държавен експерт в дирекция “Наука и образование”
 4. Представители на работодателите
  Светлана Боянова - изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските  
  производители в България, гр. София
  д-р Стефчо Стефанов - БТПП, председател на Българската асоциация на ферме- 
  рите
  проф. Спас Гелемеров - БСЧП “Възраждане”
 5. Представители на синдикатите
  Светла Василева - КНСБ - Федерация на независимите синдикати от земеде- 
	 	 лието
  инж. Любка Антова - Захариева - КНСБ - Федерация на синдикалните орга- 
  низации от горското стопанство и дърво, председател на експертната комисия 
  Анелия Начева - КТ “Подкрепа”, председател на Федерация “Земеделие и горско  
  стопанство”

	 	 	 11. Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, тури-
   зъм и свободно време
 1. Министерство на образованието и науката
  Магдалена Станулова - главен експерт в дирекция “ППОПО”, МОН
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Светла Петкова - държавен експерт в отдел “Професионална квалификация”,  
	  МТСП
 3. Държавна агенция по туризъм
  Даниела Ненкова - старши експерт в дирекция “Регистриране и категоризиране”
 4. Представители на работодателите
  Борис Гълъбов - БСК, зам. председател на Българска туристическа камара,  
  председател на експертната комисия
  Иво Маринов - КРИБ
  Илиян  Иванов - БТПП, председател и изпълнителен директор на Национален хо- 
  телиерски мениджмънт клуб
 5. Представители на синдикатите
  Теодора Станева - КНСБ
  Янко Руйчев - КНСБ
  Красимира Петрова - КТ “Подкрепа”

   12. Стопанско управление и администрация
 1. Министерство на образованието и науката
  Румяна Лалова - главен експерт в дирекция “ППОПО”, МОН



68

 2. Министерство на труда и социалната политика
  Ивайло Найденов - главен експерт в отдел “Професионална квалификация”,  
	 	 МТСП
	 3. Министерство на финансите
  Красимир Вълчев - главен експерт в дирекция “Държавни разходи”
 4. Представители на работодателите
	  Антоанета Войкова - БСК, експерт, председател на експертната комисия
  Златко Златев - КРИБ
  Асен Ангелов - БСЧП „Възраждане”, изпълнителен директор на „Персонал Хол-
  динг”, гр. София
  5. Представители на синдикатите
  Габриела Нанова - КНСБ
  Мита Георгиева - КНСБ, Директор образователни програми и обучения
  Ташо Ташев - КТ “Подкрепа”, главен експерт

	 	 	 13. Изкуства
 1. Министерство на образованието и науката
  Светлина Гаврилова - главен експерт в дирекция “ППОПО”, МОН, предсе- 
  дател на експертната комисия
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Анелия Мандалиева - главен експерт в отдел “Програми и организиране на про- 
  фесионалното обучение и професионалното информиране и консултиране”, Аген- 
  ция по заетостта
 3. Министерство на културата
  Румен Джуров - началник отдел “Училища по изкуствата и културата и работа с  
  даровити деца”
 4. Представители на работодателите
  Зоя Хамбаридова - БСК, преподавател
  Христо Минков - БСЧП “Възраждане”
  Ивайло Манев - БТПП, член на УС на БТПП
 5. Представители на синдикатите
  Иван Иванов - КНСБ - председател Независима синдикална федерация  „Култура” 
  Гено Цонков - КТ “Подкрепа” - Федерация “Култура”
  Илия Генов - КТ “Подкрепа” - председател Федерация “Култура”

   14. Здравеопазване и спорт
 1. Министерство на образованието и науката
  Любка Алипиева - главен експерт в дирекция “ППОПО”, МОН
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Велислава Иванова - младши експерт в отдел “Професионална квалификация”,  
  МТСП
 3. Държавна агенция за младежта и спорта
  д-р Боряна Паунчева - директор на дирекция “НМО”
 4. Представители на работодателите
	 	 Наталия Преславска - БСК, директор на ЦДГ, председател на експертната
  комисия
  Теодор Василев  - БСЧП “Възраждане
  Д-р Рале Палавеев - БТПП, управител ТП Премиер рисърч Германия
 5. Представители на синдикатите
  Маргарита Петрова - КТ “Подкрепа”, зам. председател на Медицинска федерация  
  “Подкрепа”
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  Д-р Пламен Радославов - КНСБ
  Иван Кузов - КНСБ
	 	 	 15. Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома
 1. Министерство на образованието и науката
  Силвия Михова - учител в 135 СОУ - гр. София
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Нина Шербетова - главен експерт в отдел “Социални услуги, закрила на децата и  
  рисковите групи”, МТСП
 3. Държавна агенция за закрила на детето
  Илинка Никифорова - началник отдел “Информация и анализи” в дирекция “Стан- 
  дарти и анализи”
 4. Представители на работодателите
  Нина Йорданова - БСК, преподавател, експерт по социални дейности
  Сребрин Илиев - ССИ
  Румяна Иванова Евгениева - БСЧП “Възраждане”
 5. Представители на синдикатите
  Анна Заимова - КТ “Подкрепа”, НПС на служителите в сигурността и охраната
  Наташа Михова - КНСБ
	 	 Виолета  Иванова - КНСБ, социолог - изследовател, ИССИ на КНСБ, пред- 
  седател на експертната комисия

   16. Обществена сигурност и безопасност
 1. Министерство на образованието и науката
  Илка Алексиева - директор на Професионален колеж и гимназия по охрана и си- 
  гурност “Св. Георги Победоносец”, - гр. София
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Калина Петкова - началник на отдел “Условия на труд”, дирекция “Индустриални  
  отношения”, МТСП
 3. Министерство на отбраната
  полковник Росен Петров - от дирекция “Кадрова политика” на Министерство на от- 
  браната
 4. Представители на работодателите
  Иван Иванов - КРИБ, председател на експертната комисия
  Никола Чакракчиев - ССИ, изпълнителен секретар Конфедерация на браншовите  
  организации от частния охранителен сектор - КБОЧОС
  Боян Боянов - БСЧП “Възраждане”
 5. Представители на синдикатите
  Латин Псалтов - КНСБ, охранител
  Тодор Воденов - КТ “Подкрепа”
  Соня Китова - КТ “Подкрепа”

   17. Професионално ориентиране
 1. Министерство на образованието и науката
  Райче Величкова - старши експерт в Регионален педагогически център, Со- 
  фия - област, председател на експертната комисия
 2. Министерство на труда и социалната политика
  Росен Симеонов - началник на сектор “Методология и организиране на професио- 
  налното информиране и консултиране”, Агенция по заетостта
 3. Министерство на здравеопазването
  Веселина Бранкова - младши експерт в отдел “Образование и квалификация в  
  здравеопазването” на дирекция “Национална здравна политика” към МЗ
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 4. Представители на работодателите
  Теодор Атанасов - ССИ
  Бойко Недялков - АИКБ, член на Националния съвет на АИКБ
  Габриела Димитрова - БТПП, директор на дирекция “Бизнес Център”
 5. Представители на синдикатите
  Светла Тонева - КНСБ, експерт
  Диана Найденова - КНСБ
  Маргарита Денкова - КТ “Подкрепа”, Синдикат “Образование”
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С П И С Ъ К
на администрацията на Националната агенция за професионално

образование и обучение

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ”

	 Снежана	Андреева	Владимирова	 началник	отдел	
	 Лилия		Тодорова		Стефанова	 касиер,	счетоводство
	 Йоланта		Георгиева	Костадинова	 главен	специалист
	 Елка	Тодорова	Гьошева	 главен	специалист
	 Жанет	Александрова	Таскова	 домакин

	 инж.	Антоанета	Димитрова		Кацарова	 началник	отдел	
	 инж.	Атанас	Ненов	Атанасов	 главен	експерт
	 инж.	Васил	Атанасов		Христов	 главен	експерт
	 инж.	Марияна		Йорданова	Павлова	 главен	експерт
	 инж.	Жулиета	Славчева	Иванова	 главен	експерт
	 инж.	Яна	Димитрова	Василева	 главен	експерт
	 инж.	Лъчезар	Кирилов	Лазаров	 главен	експерт
	 Николай		Йорданов	Николов	 главен	експерт
	 инж.	Красимира	Христова	Брозиг	 главен	експерт
	 Надежда	Стоянова	Камбурова	 главен	експерт
	 Весела	Траянова	Караянева	 главен	експерт

ОТДЕЛ „ЛИЦЕНЗИРАНЕ”

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ”

	 Светлана	Иванова	Николова	 директор	дирекция	“Професионална		
	 	 квалификация	и	лицензиране”
	 Пенка	Русева	Николова	 държавен	експерт

 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ   ДЛЪЖНОСТ  

РЪКОВОДСТВО

	 Деян	Георгиев	Пушкаров	 председател
	 инж.	Мария		Асенова	Антова	 заместник-председател
	 инж.	Мария	Савова	Каменова	 главен	секретар



72



73

С П И С Ъ К
на утвърдените Държавни образователни изисквания 

за придобиване на квалификации по професии 
за периода 2004 - 2008 г.

 № по НАРЕДБИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ
 ред 
	 	 1	 НАРЕДБА № 11 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК”
  2 НАРЕДБА № 12 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ХЛЕБАР-СЛАДКАР”
	 	 3	 НАРЕДБА № 13 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “КАМЕРИЕР”
  4 НАРЕДБА № 10 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ПЪТЕН СТРОИТЕЛ”
	 	 5	 НАРЕДБА № 14 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ДЪРВОДЕЛЕЦ”
	 	 6	 НАРЕДБА № 15 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ГОТВАЧ”
	 	 7	 НАРЕДБА № 16 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МЕБЕЛИСТ”
	 	 8	 НАРЕДБА № 16 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЛЕСОВЪД”
	 	 9	 НАРЕДБА № 17 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ДОГРАМАДЖИЯ”
  10 НАРЕДБА № 17 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ХОТЕЛИЕР”
	 	 11	 НАРЕДБА № 18 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ГЕОДЕЗИСТ”
  12 НАРЕДБА № 18 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”
	 	 13	 НАРЕДБА № 19 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”
  14 НАРЕДБА № 19 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ”
	 	 15	 НАРЕДБА № 20 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ПРОГРАМИСТ”
	 	 16	 НАРЕДБА № 20 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МАШИНЕН МОНТЬОР”
	 	 17	 НАРЕДБА № 21 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”
	 	 18	 НАРЕДБА № 22 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”
	 	 19	 НАРЕДБА № 23 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО”
  20 НАРЕДБА № 24 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МАШИНЕН ОПЕРАТОР”
  21 НАРЕДБА № 25 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СЧЕТОВОДИТЕЛ”
  22 НАРЕДБА № 26 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЕЛЕКТРОМОНТЬОР”
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  23 НАРЕДБА № 27 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОФИС МЕНИДЖЪР”
  24 НАРЕДБА № 28 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
  25 НАРЕДБА № 29 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ФЕРМЕР”
  26 НАРЕДБА № 30 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ФИНАНСИСТ”
  27 НАРЕДБА № 31 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОФИС СЕКРЕТАР”
  28 НАРЕДБА № 32 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНОЛОГ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОБСЛУЖВАНЕТО В ЗАВЕДЕНИЯТА   
   ЗА ХРАНЕНЕ”
  29 НАРЕДБА № 33 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”
  30 НАРЕДБА № 34 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА”
	 	 31	 НАРЕДБА № 35 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”
  32 НАРЕДБА № 36 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”
	 	 33	 НАРЕДБА № 37 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБУВ НИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ   
   ИЗДЕЛИЯ”
  34 НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”
	 	 35	 НАРЕДБА № 2 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТАПИЦЕР”
	 	 36	 НАРЕДБА № 3 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБУВНИ И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ”
	 	 37	 НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “АВИАЦИОНЕН ТЕХНИК”
	 	 38	 НАРЕДБА № 5 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЛАБОРАНТ”
	 	 39	 НАРЕДБА № 6 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК”
  40 НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ”
  41 НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”
  42 НАРЕДБА № 9 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЗАВАРЧИК”
  43 НАРЕДБА № 10 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”
  44 НАРЕДБА № 16 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
  45 НАРЕДБА № 17 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ДЕСЕНАТОР НА ТЕКСТИЛ”
  46 НАРЕДБА № 17 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”
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  47 НАРЕДБА № 18 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО”
  48 НАРЕДБА № 19 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ШИВАЧ”
  49 НАРЕДБА № 20 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК В ЛОЗАРО-ВИНАРСТВОТО”
  50 НАРЕДБА № 21 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА”
	 	 51	 НАРЕДБА № 22 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА”
  52 НАРЕДБА № 23 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК ПО ОЧНА ОПТИКА”
	 	 53	 НАРЕДБА № 24 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-
   ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”
  54 НАРЕДБА № 25 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”
	 	 55	 НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ”
	 	 56	 НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР”
	 	 57	 НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”
	 	 58	 НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МЕХАНИЗАТОР НА ГОРСКА ТЕХНИКА”
	 	 59	 НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СЕРВИТЬОР-БАРМАН”
  60 НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ”
	 	 61	 НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОХРАНИТЕЛ”
  62 НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ”
	 	 63	 НАРЕДБА № 11 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ХУДОЖНИК”
  64 НАРЕДБА № 12 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ДИЗАЙНЕР”
	 	 65	 НАРЕДБА № 13 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ-ИЗДАТЕЛ”
	 	 66	 НАРЕДБА № 14 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МАШИНЕН ТЕХНИК”
	 	 67	 НАРЕДБА № 15 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИЙ”
	 	 68	 НАРЕДБА № 16 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕКСТИЛЕН ТЕХНИК”
	 	 69	 НАРЕДБА № 18 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “КОРАБЕН МОНТЬОР”
  70 НАРЕДБА № 19 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
	 	 71	 НАРЕДБА № 20 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”
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  72 НАРЕДБА № 21 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “КОРАБОВОДИТЕЛ”
	 	 73	 НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “БИЖУТЕР”
  74 НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА”
	 	 75	 НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”
	 	 76	 НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”
	 	 77	 НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО”
	 	 78	 НАРЕДБА № 8 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ”
	 	 79	 НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ”
  80 НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РАБОТНИК В ОБУВНО И
   КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙННО ПРОИЗВОДСТВО”
	 	 81	 НАРЕДБА № 11 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ОБУЩАР”
  82 НАРЕДБА № 12 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РАСТЕНИЕВЪД”
	 	 83 НАРЕДБА № 13 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ЛОЗАРОВИНАР”
  84 НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД”
	 	 85	 НАРЕДБА № 15 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РИБОВЪД”
	 	 86	 НАРЕДБА № 16 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  КВАЛИФИКАЦИЯ ПО   
   ПРОФЕСИЯ “РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
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	 №	 Критерии	 Показатели	 Максимална		 Минимална		
	 	 	 	 оценка		 оценка	
	 	 	 	 в	точки	 в	точки

	 1	 2	 3	 4	 5
	

Допустимост
1. Законосъобразност на центъра за професио-
нално обучение (ЦПО) 

1. Легитимност на кандидатстващата за лицензиране 
на ЦПО институция/организация - съдебна регистрация 
за юридическите лица с нестопанска цел, единен иден-
тификационен код или актуално удостоверение за 
търговска регистрация за юридическите/физическите 
лица, регистрирани по Търговския закон, регистрация 
като администратор на лични данни, свидетелство за 
съдимост за едноличните търговци 
да/не

2. Решение за създаване на центъра (учредителен акт 
или друг документ)
да/не

3. Правилник за дейността на ЦПО 
да/не

4. Наименование и код на професионалното направление, 
професията/ите и специалността/ ите; степента на про-
фесионална квалификация и съответствието им със Спи-
съка на професиите за професионално образование и 
обучение (2001 г.), по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО.
да/не

Да по всички 
показатели	

Да по всички 
показатели

К Р И Т Е Р И И
за лицензиране на център за професионално обучение

(приет с решение на Управителния съвет протокол № 09/16.07.2008 г.)

1.
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	 1	 2	 3	 4	 5

	
2. Ресурсно осигуряване 

Система за управление на Центъра
3.1. Структура на Центъра

3.2. Политика на прозрачност и информираност
Система за осигуряване качество на обучение-
то

5. Документация за професионално обучение - учебен/ни 
план/ове и учебни програми за обучение по професията/
ите и специалността/ите, съгласно чл. 13 от ЗПОО.
да/не

6. Документи за собственост, рамково/и споразумение/я, 
договори за наемни отношения или договори за съвместна 
дейност, документи, издадени от компетентните органи, 
за съответствие на материалната база на ЦПО със 
санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за 
пожарна и аварийна безопасност
да/не

7. Осигуреност на професионалното обучение по теория 
и практика с обучаващи и административен персонал
да/не

3.1.1. Управленска структура на Центъра - органи за 
управление (управителен съвет, методичен съвет или 
друг орган) - структура, състав, функции, задачи и меха-
низми за вземане на решения.

3.1.2. Механизми на взаимодействие между органите за 
управление и участниците в учебния процес.

3.2.1. Достъп на кандидатите и заявителите за обуче-ние 
до информацията за предлаганото обучение - съдър-
жание на обучението (учебни планове и програми, 
видовете и степени на професионална квалификации, 
организацията на учебния процес, политиката и приори-
тетитена Центъра).

6,0
2,0

2,0

2,0

4,02.
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	 1	 2	 3	 4	 5

	

3.1.1. Условия и ред за приемане на кандидатите, 
желаещи да се включат в програмите за обучение и 
съответствието им с чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 2 от 
ЗПОО.

3.1.2. Оценяване на входящото образователно и квали-
фикационно равнище по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО- 
подбор и формиране на групите.

3.2.1. Форми на обучение, организационни форми и
организация на учебния процес и съответствието им с 
чл. 17, ал. 2 от ЗПОО.

3.2.2. Организация на практическото обучение.

3.2.3. Система за оценяване на обучението, съгласно
ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

3.2.4. Завършване и удостоверяване на професионалното 
обучение за придобиване на квалификация по професии, 
съгласно чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 34, чл. 35, чл. 37 и чл. 38, 
ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗПОО.

3.3.1. Структура и съдържание на учебните планове и
учебните програми по професията/те и специалността/
тите и съответствието им със съдържанието на обуче-
нието, конкретизирано с ДОИ за придобиване на квали-
фикация по професии.

Система за осигуряване качество на обучението
3.1. Изисквания към кандидатите за обучение по 
предлаганитеот Центъра програми

3.2. Организация на учебния процес

3.3. Осигуряване качество на обучението - 
структура и съдържание на предлаганите от Цен-
търа програми за обучение

14,0
1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

7,0

10,03.
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	 1	 2	 3	 4	 5

	

4.1.1. Система за вътрешно наблюдение (мониторинг) и 
контрол на качеството на преподаването при професио-
налното обучение.

4.1.2. Система за наблюдение на реализацията на паза-
ра на труда на завършилите и придобилите степен на 
професионална квалификация в Центъра.

4.1.3. Процедури за разглеждане на жалби и възраже-
ния.

4.2.1. Система за съхранение на документацията в 
Центъра (учебна документация и срок за нейното съхра-
нение и др.).

5.1.1. Съответствие на обучаващите по теория и практика 
с изискванията, съгласно ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии - образователно-квалифика-
ционна степен, специална научна подготовка и др.

5.2.1. Материална база за обучение по теория и прак-
тика и съответствието й с изискванията на ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии - учебни 
кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, 
лаборатории, работилници и др.

5.2.3. Оборудване за професионално обучение (учебно-
технически средства, уреди, устройства, механизми, 
машини, инсталации и др.) и съответствието му, съгласно 
ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

Вътрешно наблюдение (мониторинг)
4.1. Система на мониторинг

4.2. Система за съхранение на документацията 
в Центъра

Ресурсно осигуряване
5.1. Човешки ресурси за осигуряване на професио-
налното обучение

5.2. Материални ресурси за осигуряване на про-
фесионалното обучение

5,0
2,0

2,0

0,5

0,5

10,0
3,0

5,0

2,0

3,0

6,0

4.

5.
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	 	 ДО
	 	 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
	 	 НА	НАЦИОНАЛНАТА	АГЕНЦИЯ
	 	 ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНО	
	 	 ОБРАЗОВАНИЕ	И	ОБУЧЕНИЕ

З	А	Я	В	Л	Е	Н	И	Е
за	лицензиране	на	Център	за	професионално	обучение,

съгласно	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение

	 от	.......................................................................................................................
	 	 ............................................................................................................................	 	
	 	 	 (пълно	наименование	на	юридическото	лице	или	едноличния	търговец)

	
	 БУЛСТАТ/	ЕИК	№	............................................................................................	 	

	 представлявано	от	...........................................................................................
(собствено,	бащино	и	фамилно	име	на	представителя)

	 Адрес	на	заявителя	по	съдебна	регистрация:
	 гр./	с.	..............................	област	.............................	община	.........................,		 	

	 пощенски	код	...............	бул./	ул.	.....................................................................	 	
	 тел./	факс	....................................................	е-mail	..........................................	

	
	 Адрес	на	лицето	за	контакти:
	 гр./	с.	..............................	област	.............................	община	.........................,		 	

	 пощенски	код	...............	бул./	ул.	.....................................................................	 	
	 тел./	факс	....................................................	е-mail	..........................................	 	
	 Лице	за	контакти:	...........................................................................................	 	

(собствено,	бащино	и	фамилно	име	на	представителя)

ГОСПОДИН	ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля	да	ни	издадете	лицензия	по	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	об-
разование	и	обучение	на	Център	за	професионално	обучение	по	следните	професии	и	
специалности:			
(наименование	и	код	на	професионалните	направления,	професиите,	специалностите	
и	степените	на	професионална	квалификация)

I.	Професионално	направление	....................................................................................
...........................................................,	код	................................................................................

1.	Професия		...................................................................................................................
...........................................................,	код	................................................................................

1.1.	Специалност	.............................................................................................................
..........................................................,	код	.................................................................................
............................................................................	степен	на	професионална	квалификация.
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1.2.	Специалност	.............................................................................................................
..........................................................,	код	.................................................................................
............................................................................	степен	на	професионална	квалификация.

Прилагам	два	комплекта	документи	на	хартиен	и	един	на	магнитен	носител,	
съдържащи:

1.	Попълнен	формуляр	за	лицензиране	на	Център	за	професионално	обучение	по	
образец	на	НАПОО		и	приложенията	към	него.

2.	Учебен/ни	план/ове	и	учебни	програми	за	обучение	по	заявената/ите	професия/и	
и	специалност/и,	съгласно	чл.	13	от	ЗПОО.

3.	Съдебна	регистрация	за	юридическо	лице	с	нестопанска	цел.

4.	Единен	идентификационен	код,	актуално	удостоверение	за	търговска	регистрация	
за	юридическо/физическо	лице,	регистрирано	по	Търговския	закон	и	удостоверение	за	
актуално	състояние.

5.	Свидетелство	за	съдимост	(за	едноличните	търговци).

6.	Решение	за	създаване	на	центъра	(учредителен	акт	или	др.	решение).

7.	Правилник	за	устройството	и	дейността	на	ЦПО.

8.	Документи,	издадени	от	компетентните	органи,	за	съответствие	на	материалната	
база	 на	центъра	 със	 санитарно-хигиенните	изисквания	и	 изискванията	 за	 пожарна	и	
аварийна	безопасност.

9.	Документи	за	собственост,	рамково/и	споразумение/я,	договори	за	наемни	отно-
шения	или	договори	за	съвместна	дейност.

(Забележка:	Попълването	на	данните	във	всички	полета	е	задължително)	
	

Дата:	...............................	 Подпис	и	печат	:	...............................	
	 	 	 	/..................................................../

	 	 	 	 					(име,	фамилия)
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Моля, прочетете указанията преди попълване!

1. Изисквания към кандидатите за обучение по предлаганите от Центъра програми 

Моля, опишете:
1.1. Условията и реда за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в 

програмите за обучение и съответствието им с чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 2 от ЗПОО.
...........................................................................................................................................
1.2. Оценяването на входящото образователно и  квалификационно равнище по чл. 

14, ал. 4 и 5 от ЗПОО - подбора и формирането на групите.
...........................................................................................................................................

(Моля, добавете редове!)

2. Организация на обучението 
Моля, опишете:
2.1. Организацията на теоретичното обучение.
...........................................................................................................................................
2.2. Организацията на практическото обучение - учебно-тренировъчни, учебно- 

производствени и производствени учебни дейности.
...........................................................................................................................................
2.3.  Системата за оценяване на обучението, съгласно Наредба № 3 от 15 април 2003 

г. за системата за оценяване и националните изпитни програми по чл. 37 от ЗПОО.
...........................................................................................................................................
2.4. Завършването и удостоверяването на професионалното обучение за придобиване 

на квалификация по професии, съгласно чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 34, чл. 35, чл. 37 и чл. 38, 
ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗПОО.

...........................................................................................................................................

(Моля, добавете редове!)

3.  Система на мониторинг

Моля, опишете:
3.1. Системата за вътрешното наблюдение (мониторинг) и контрола на качеството 

на преподаване при  професионалното обучение.
...........................................................................................................................................
3.2. Системата за наблюдение на реализацията на пазара на труда на завършилите 

и придобилите степен на  професионална квалификация в Центъра.
...........................................................................................................................................

3.3. Процедурите за разглеждане на жалби и възражения.
...........................................................................................................................................

(Моля, добавете редове!)

Ф О Р М У Л Я Р
за лицензиране на център за професионално обучение (ЦПО) от НАПОО, 

съгласно чл. 22, ал. 6 от ЗПОО
/Приет  от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 09 от 16.07.2008 г./
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4. Политика на прозрачност и информираност

Моля, дайте информация и приведете доказателства за възможността, която пред-
виждате за:

4.1. Достъп на кандидатите и заявителите на обучение до информацията за предла-
ганото професионално обучение - съдържание на обучението (учебните планове и про-
грами, видовете и степени на професионална квалификация, организацията на учебния 
процес, политиката и приоритетите на Центъра).

...........................................................................................................................................

(Моля, добавете редове!)

5. Система за съхранение на документацията в Центъра
Моля, опишете:
5.1. Системата за съхранение на документацията в Центъра.
...........................................................................................................................................

         (Моля, добавете редове!)

6. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение
Моля, дайте информация за:
6.1. Административен персонал (образователен ценз, квалификация).
...........................................................................................................................................

(Моля, приложете списък на административния персонал)

6.2. Осигуреността на професионално обучение по теория и практика с обучаващи. 
Съответствие на преподавателите по теория и практика с изискванията, съгласно ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии - образователно-квалификационна степен, 
свидетелство за правоспособност, специална научна подготовка и други.

...........................................................................................................................................

(Моля, приложете списък на преподавателите и техните актуални СV)

(Моля, добавете редове!)

7. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

Моля, посочете:
7.1. Наличието на материална база за професионалното обучение по теория и 

практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, 
работилници и други).

...........................................................................................................................................

Моля, попълнете следната таблица:

 № по  Професия, специалност База за обучение по теория База за обучение по практика
  ред
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7.2. Материалната база за обучение по теория и практика и съответствието й с 
изискванията на ДОИ за придобиване на квалификация по професии - учебни кабинети, 
учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и други. 

...........................................................................................................................................

7.3. Оборудването за професионалното обучение (учебно-технически средства, 
уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и други) и съответствието му с ДОИ 
за придобиване квалификация по професии.

...........................................................................................................................................

(Моля, добавете редове!)

     



86



87

Заявлението и формулярът съответстват на критериите на НАПОО за лицензиране на 
център за професионално обучение. Диалоговата им форма е улеснение при попълването 
им. Документацията за лицензиране съдържа: 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

В първата част на заявлението попълнете наименованието на юридическото лице 
или едноличния търговец, към които се създава центърът (наричани по-нататък за 
краткост организация), трите имена на представителя на организацията, пълния адрес на 
заявителя, телефон, факс и електронен адрес. Посочете адрес, телефон, факс и e-mail 
за кореспонденция, лицето за контакти с НАПОО - собствено, бащино и фамилно име, 
пълен адрес, телефон, мобилен телефон, факс и e-mail адрес. 

Към заявлението се прилагат копия на следните документи: 

1. Попълнен формуляр за лицензиране на Център за професионално обучение 
по образец на НАПОО и приложенията към него. 

2. Учебен/ни план/ове и учебни програми за обучение по заявената/ите профе-
сия/и и специалност/и, съгласно чл. 13 от ЗПОО. 

Прилагат се копия на учебен/и план/ове и учебни програми за обучение по заявената/
ите професия/и и специалност/и.

3. Съдебна регистрация на физическото или юридическо лице. 
Прилага се копие от съдебната регистрация (съдебно решение за вписване на 

юридическото лице или едноличния търговец в Търговския регистър); 

4. Регистрация като администратор на лични данни. 
Прилага се копие от документа за регистрация на администратор на лични данни. 

5. Свидетелство за съдимост (за едноличните търговци). 
Прилага се свидетелство за съдимост - само за еднолични търговци. 

6. Решение за създаване на центъра (учредителен акт или др.решение). 
Например: протокол/и от заседание на управляващия орган на организацията, 

свързан/и със създаването му, както и други документи, отнасящи се до създаването на 
Центъра. 

7. Правилник за устройството и дейността на ЦПО. 
Правилникът за устройството и дейността на центъра трябва да бъде приет от колек-

тивния орган за управление на организацията и утвърден отръководителя й.

Препоръки:
Правилникът може да съдържа следните основни раздели: общи положения,цели 

и задачи на центъра, органи за управление на дейността по предлаганотопрофесиона

У К А З А Н И Я
за попълване на заявлението и формуляра за лицензиране на център

за професионално обучение 
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лно обучение (функции, задачи, състав, взаимовръзки и др.),помощни органи (учебно-
методичен, методичен или друг съвет - функции исъстав), организация на учебния 
процес, условия и ред за приемане накандидатите за обучение, изисквания към канди-
датите за обучение,осигуряване на качеството на обучението, вътрешна проверка и 
мониторинг,форми на оценяване в процеса на обучението, учебно техническата база, 
провеждане на практическото обучение, финансиране на обучението,преподавателски 
състав, процедура за разглеждане на жалби и възражения,политика на прозрачност на 
предлаганото обучение, документация и архив нацентъра и други, както и преходни и 
заключителни разпоредби. Правилникът за устройството и дейността на Центъра следва 
да е всъответствие с изискванията на ЗПОО и другите нормативни документи,свързани 
с професионално обучение.

8. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на материал-
ната база на центъра със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за по-
жарна и аварийна безопасност. 

Към заявлението се прилагат документи, издадени от компетентен орган, удостоверя-
ващи съответствието на учебната база (теория и практика) със санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност. 

Например: санитарни разрешителни, санитарни становища, сертификати за 
съответствие с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и др.). 

9. Документи за собственост, рамково/и споразумение/я, договори за наемни 
отношения или договори за съвместна дейност. 

Прилагат се копия от документи, които удостоверяват наличие на учебна база. 

10. Документи за идентификация на юридическото лице, съгласно законо-
дателството на страната, в която е регистрирано (за чуждестранни центрове за 
професионално обучение). 

Прилагат се копия на документи за идентификация на чуждестранно юридическо 
лице. 

Специална информация 
Посочете наименованието и кода на професионалните направления, към които 

са предлаганите професии, наименованието на професиите, наименованието на 
специалностите и степените на професионална квалификация. Наименованията на 
професионалните направления, професиите, специалностите и техните кодове следва 
да съответстват на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 
утвърден от Министъра на образованието и науката след последното изменение и 
допълнение от 30.11.2007 г. 

Списъка можете да намерите в WEB страницата на НАПОО - http://www.navet.
government.bg  Когато организацията кандидатства да получи ли-цензия за провеждане 
на професионално обучение по професии и специалности от различни професионални 
направления, информацията се посочва по професионални направления. 

Пример: 
Професионално направление: 
• “Производство на храни и напитки”, код 541 
Наименование на професията: 
• “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020 
Наименование на специалностите: 
• “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201 
• “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202 
• ........................................................................................................................................
Професионално направление: 
• “Електротехника и енергетика”, код 522 Наименование на професията: 
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• “Електромонтьор”, код 522020 Наименование на специалностите: 
• “Електрически машини и апарати”, код 5220201; 
• “Електрически централи и подстанции”, код 5220202. 
• ........................................................................................................................................

Във втората част на заявлението се описват документите, които задължително 
трябва да приложите към документацията за лицензиране. Посочва се лицето за контакти 
с НАПОО - собствено, бащино и фамилно име, пълен адрес, телефон, мобилен телефон, 
факс и e-mail адрес. 

Заявлението се подписва от законен представител на организацията и се 
подпечатва с печата на организацията. 

ФОРМУЛЯР

1. Изисквания към кандидатите за обучение по предлаганите от Центъра про-
грами 

1.1. Условия и ред за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в 
програмите за обучение и съответствието им с чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 2 от 
ЗПОО. 

Опишете условията и редът за приемане на кандидатите за обучение, съгласно чл. 
14, ал. 2и 3 и чл. 15, ал. 2 от ЗПОО: 

• минимална възраст на кандидата в годината на кандидатстването; 
• здравословно състояние на кандидата; 
• входящо образователно равнище на кандидата. 

1.2. Оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище по 
чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО - подбор и формиране на групите. 

Опишете: 
• Оценяването на входящото образователно и входящото квалификационно равнище 

на кандидатите за обучение, съгласно чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО; 
• Подбора и формирането на групите. 

2. Организация на обучението 

2.1. Организация на обучението. 
Опишете: 
• формите на обучение;
• организационните форми;
• учебното време;
• броя на обучаваните в един квалификационен курс.
Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПОО, организационната форма за програмите А, Б, Д и Е 

за лица, навършили 16 г., е квалификационен курс. Формите на обучение,учебното време 
и броят на обучаемите в курса могат да се съгласуват съсзаявителя на професионалното 
обучение. Посочете предвидена ли евъзможност за такова съгласуване.

2.2. Организация на практическото обучение - учебно-тренировъчни, учебно- 
производствени и производствени учебни дейности. 

Опишете осигурените места за провеждане на практическото обучение и съответс-
твието им с целите на предлаганото професионално обучение. Посочете предвидените 
от организацията: 

• вид на практическо обучение (учебна практика или производствена практика); 
• организация на практическото обучение (учебно-тренировъчни, учебно производс-
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твени и производствено-учебни дейности). Посочете местата (адресите) за провеждане 
на практическото обучение и предвидените в тях условия за безопасно обучение. 

2.3. Система за оценяване на обучението, съгласно Наредба № 3 от 15 април 
2003 г. за системата за оценяване и националните изпитни програми по чл. 37 от 
ЗПОО. 

Приложете разработената от организацията вътрешна система за текущо оценяване 
в процеса на обучението. 

Препоръки: 
В най общ вид системата може да съдържа: 
• механизъм на оценяване; 
• формите на оценяване (устни или писмени изпити, тестове, решаване на практичес-

ки задачи и др.); 
• изисквания към тестовете за текуща проверка на знанията (с открити или закрити 

въпроси), бални точки, скала за оценка и др.; 
• задания за провеждане на изпитите и възможностите за съгласуването им със 

заявителите на обучение; 
• отразяване на оценките от текущата проверка;
• други по Ваша преценка.В случай, че оценяването на професионалното обучение 

е регламентирано вПравилника за устройството и дейността на центъра, то посочете 
съответнатаглава, раздел или член от него.

Опишете системата за оценяване на обучението, която ще използвате въвВашия 
център при завършване на обучението.

2.4. Завършването и удостоверяването на професионалното обучение за при-
добиване на квалификация по професии, съгласно чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 34, чл. 35, 
чл.37 и чл. 38, ал. 2,3, 4 и 5 от ЗПОО. 

Опишете: 
• формите на оценяване за придобиване на степен на професионална квалифика-

ция; 
• организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация; 
• съставът на комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на  професионал-

на квалификация. 
Приложете проекти за изпитни материали (анкетни карти, тест за про-фесионално 

насочване или други материали). 

3. Система на мониторинг 

3.1. Система за вътрешното наблюдение (мониторинг) и контрол на качеството 
на преподаване при професионалното обучение. 

Препоръки за съдържание на системата: 
• основни характеристики на оценяването; 
• функциониране на системата за вътрешна проверка; 
• служител/и, който/които се занимава/т с тази дейност. 

3.2.Система за наблюдение на реализацията на пазара на труда на завършилите 
и придобилите степен на професионална квалификация в центъра. 

Посочете механизма за обратна информация относно реализацията на обучаемите 
придобили степен на професионална квалификация. 

3.2.Процедури за разглеждане на жалби и възражения. 
Опишете процедурите за разглеждане на жалби и възражения във Вашия център. 
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4. Политика на прозрачност и информираност 

4.1. Достъп на кандидатите и заявителите на обучение до информацията за 
предлаганото професионално обучение - съдържание на обучението (учебните 
планове и програми, видовете и степени на професионална квалификация, органи-
зацията на учебния процес, политиката и приоритетите на центъра). 

Опишете и приведете доказателства за възможността, която се предвижда за 
достъп на кандидатите и заявителите на обучение до информацията за предлаганото 
професионално обучение - съдържание на обучението (учебни планове и учебни програми, 
видове и степени на професионална квалификация, организация на учебния процес, 
политика и приоритетите на Центъра). 

Като доказателства приложете информационни, справочни и рекламни материали, 
брошури и други, които центърът ще издава, показващи целите, задачите и възможностите 
му да извършва предлаганото обучение и др. 

5. Система за съхранение на документацията в центъра 

5.1. Системата за съхранение на документацията в центъра. 
Препоръки: 
• информация за кандидатите за обучение -име, адрес, професия, специалност, 

рег. №, входящо образование, входяща квалификация, документи, удостоверяващи 
здравословното състояние на кандидата. 

• информация за обучаемите:
- личен картон на курсиста - данни за курсиста, посещаемост, успеваемост, успех и 

общ успех от държавните изпити по теория и по практика напрофесията;
- документация за посещаемостта на курсистите за всяка група;
• учебна документация и срок за нейното съхранение:
- учебни планове и учебни програми по предлаганите професии;
- книга за взетите учебни часове от обучаващите (материална книга);
- протоколи от изпитите;
- входящ и изходящ дневник;
- регистрационна книга на издадените документи за завършено професионално 

обучение;
- книга за регистриране на заповедите на директора (управителя, ръководителя) 

на центъра;
- други.
• начини на съхранение на документацията;
- на хартиен и магнитен носител.
• брой служители, които ще се занимават с тази дейност.

6. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

6.1. Административен персонал (образователен ценз, квалификация). 
Опишете административния персонал в центъра (образователен ценз, квалификация). 

6.2. Осигуреността на професионално обучение по теория и практика с обуча-
ващи. Съответствие на преподавателите по теория и практика с изискванията, 
съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии - образователно-
квалификационна степен, свидетелство за правоспособност, специална научна 
подготовка и други. 

Посочете за провеждането на един курс по дадена професия и специалност, колко 
и какви преподаватели по теория и практика са необходими. 

Когато организацията кандидатства да получи лицензия за повече от една професия 
и специалност, за всяка от тях поотделно се описват изискванията към обучаващите. 
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Например:
За обучение по теория за специалността “…………………..”
Право да преподават по теория имат лица, притежаващи висше образование с обра-

зователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър” и специалност 
“…………..”, “…………………”

За обучение по практика за специалността “……………………..”
Право да преподават по практика имат лица, притежаващи висше образование 

с образователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър”и спе-
циалност “…………..”, “…………………” или учители по практика в“…………………….” 
промишленост, област и др. 

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могатда се 
направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността собучаващи на предла-
ганото от Вас професионално обучение.

7. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

7.1. Наличие на материална база за професионалното обучение по теория и 
практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборато-
рии, работилници и други). 

Посочете местонахождението (адреса) на материалната база за обучение потеория 
и практика. Информацията попълнете в посочената таблица.

Приложете документи за собственост или други документи, удостоверяващиправото 
на ползване на материалната база (нотариален акт, договори за наем,рамкови 
споразумения, договори за съвместна дейност и други).

7.2. Материалната база за обучение по теория и практика и съответствието 
й с изискванията на ДОИ за придобиване на квалификация по професии-учебни 
кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници 
и други. 

7.3. Оборудване за професионално обучение (учебно-технически средства, 
уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и др.) и съответствието му с 
ДОИ за придобиване на квалификация по професията. 

При описанието следва да се има предвид следното:

А) за материалната база за обучение по теория - учебни кабинети, офиси илидруги 
се описва:

• необходимото основно оборудване-работно място на всеки обучаван и обучаващ 
(работна маса, стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, 
платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа 
техника за предлаганото обучение по теория; 

• необходимите учебни помагала - демонстрационни макети и модели, образци, 
онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и други, съобразно обуче-
нието по професията и специалността/ите. 

Б) за материалната база за обучение по практика - учебни работилници, лаборатории 
или други се описва: 

• необходимото оборудването с машини, съоръжения, макети, образци, работни 
места за обучаващия и обучаваните и други, съобразно предлаганото обучение по 
професията и специалността/ите. 

В) за всяка от предлаганите за обучение професия и специалност се посочват: 
• необходимите предмети на труда, като например: машини, апарати, транспортни 
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средства, конструктивни детайли и възли и други, съобразно предлаганото обучение по 
професията и специалността; 

• необходимите средства на труда, като например - конструктивна и технологична 
документация, схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни материали, уреди, 
инструменти и други; 

• необходимите лични предпазни средства, като например - работно облекло, очила, 
каски, антифони, ръкавици, и други; 

Г) за необходимата материална база за обучение следва да посочите: 
• на кои от основните нормативни документи следва да отговаря (наредби, инструкции 

и други нормативни документи, свързани с изискванията за здравословни, безопасни, 
хигиенни, противопожарни, аварийни или други специфични за предлаганото обучение 
условия на обучение и труд); 

• вида и големината на сградата, площта и обема на учебните кабинети, офиси, 
работилници, лаборатории или други помещения за обучение по теория и практика, така 
че да няма рискове при обучението; 

• необходимостта от инструкции за безопасна работа и обучение; 
• с кои основни нормативни документи (наредби, сертификати, стандарти и др.), след-

ва да са съобразени условията на обучение и труд (температура, влага, прах, токсични 
вещества, осветеност и др.) 

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат да 
се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с материална база на 
предлаганото от Вас професионално обучение. 

Указания за разработване на учебните планове и програмите 

Структурата и съдържанието на предлаганите учебни планове и учебни програми 
по предлаганата/ите професия/и и специалност/и, трябва да съответстват на държавните 
образователни изисквания. За всеки учебен план и учебна програма се изготвя заглавна 
страница, която съдържа: наименованието на програмата по чл. 10 ал. 3 т. 1, 2 или т. 6 
(А, Б или Е), наименование на професионалното направление и кода, наименование 
на професията и кода; наименование на специалността/ите, кода и степента на 
професионална квалификация. 

Пример: 

ПРОГРАМА “Б” 
за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на 

професионална квалификация 

Наименование на професионалното направление: 
 • Производство на храни и напитки, код 541 
Наименование на професията: 
• Оператор в хранително-вкусовата промишленост, код 541020 
Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация 
• Производство и преработка на мляко и млечни продукти, код 5410202, степен на 

професионална квалификация - втора. 

Учебните планове и учебните програми се разработват в съответствие 
с държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация 
по професията. Същите се утвърждават от ръководителя на организацията 
и се подпечатват. 

Когато организацията кандидатства да получи лицензия за провеждане 
на професионално обучение по няколко професии и специалности, описание 
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и доказателства за материалната база се представят поотделно за всяка 
професия и специалност. Приложените документи се описват във формуляра 
като на всеки документ се поставя гриф “Приложение № ……” 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 

1. Когато по някой от показателите се иска описание, което е регламентирано в Пра-
вилника за устройството и дейността на центъра, вместо описание може да се посочи 
раздела или точката/ите от него. 

2. Приложенията (напр. документи за собственост или други документи, удостоверя-
ващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на съответното 
място, като за всеки документ се поставя гриф “Приложение № …….”. 

3. След като попълните формуляра и подготвите всички приложения: 
• Номерирайте страниците последователно; 
• Направете две копия на хартиен носител от цялата документация за кандидатстване. 

Всички копия на приложените документи се заверяват от организацията с “Вярно с 
оригинала”, подпис и печат; 

• Подвържете страниците така, че да се отварят напълно; 
• Представете трите екземпляра на адрес (два на хартиен и един на електронен 

носител): 
Национална агенция за професионално образование и обучение:
София, 1113, бул. “Цариградско шосе”, № 125, бл. 5, ет. 5 
• Заедно с документацията представете и платежно нареждане за приведена по 

банковата сметка на НАПОО такса за разглеждане на заявлението за издаване на лицензия 
в размер на 400 (четиристотин) лв., съгласно ПМС № 241/ 21.11.2000 г. 

Банковата сметка на НАПОО е: 
УниКредит БУЛБАНК, клон Калоян 
Банков код (BIC): UNCRBGSF 
Банкова сметка (IBAN): BG22UNCR76303300000178 
Такса за лицензиране 
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Настоящата процедура систематизира реда за лицензиране на център за профе-
сионално обучение (центъра), съгласно чл. 49а от ЗПОО. Процедурата е разработена на 
основание чл. 42, т. 1 от ЗПОО.

1. Кандидатстване от заявителя
Документацията за лицензиране се изготвя от заявителя и се подава в НАПОО 

(два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител). Към 
документацията се прилага документ за приведена по банков път такса, определена с 
чл. 1, т. 1 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

2. Оценка на кандидатурата
НАПОО проучва внесената документация. Ако представените документи са непълни 

и/или не съответстват на изискванията, НАПОО уведомява с писмо заявителя и на 
основание чл. 49а, ал. 7 от ЗПОО определя срок за отстраняване на несъответствията 
в документацията и привеждането й в съответствие с чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО. Когато 
представените документи са пълни и съответстват на изискванията, Председателят на 
НАПОО назначава екип от експерти, който да извърши оценка на центъра в определен срок 
и определя Експертна комисия, в която да се разгледа резултатът от оценката. За резултата 
от оценката ръководителят на екипа от експерти внася доклад в НАПОО. Заявителят 
привежда по банков път такса, определена с чл. 1, т. 2 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

3. Обсъждане в трипартитната Експертна комисия
Експертната комисия заседава и съставя протокол, който съдържа мотивирано 

предложение до Управителния съвет на НАПОО за издаване или отказ на лицензия. 

4. Обсъждане в трипартитния Управителен съвет
Председателят на Управителния съвет на НАПОО внася докладна записка до 

членовете на Управителния съвет с предложение за издаване на лицензия или отказ въз 
основа на доклад на председателя на експертната комисия и протокола от заседанието 
й. Управителният съвет на НАПОО приключва процедурата за лицензиране на центъра 
на свое заседание, като обсъжда и приема решение за издаване или отказ на лицензия 
с явно гласуване. Заявителят привежда по банков път такса, определена с чл. 1, т. 3 от 
ПМС 241/ 21.11.2000 г.

5. Издаване на лицензия
Председателят на НАПОО издава/отказва лицензия.

П Р О Ц Е Д У Р А
за лицензиране на център за професионално обучение

(приета с протокол № 09/16.07.2008 г. на УС на НАПОО)
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	 	 ДО
	 	 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
	 	 НА	НАЦИОНАЛНАТА	АГЕНЦИЯ
	 	 ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНО	
	 	 ОБРАЗОВАНИЕ	И	ОБУЧЕНИЕ

З	А	Я	В	Л	Е	Н	И	Е
за	изменение	на	лицензия	№	.....................................

на	Център	за	професионално	обучение
 

	 от	.......................................................................................................................
	 ............................................................................................................................	 	

	 																																(пълно	наименование	на	юридическото	лице	или	едноличния	търговец)	
	
	 БУЛСТАТ/	ЕИК	№	............................................................................................	 	

	 представлявано	от	...........................................................................................
(собствено,	бащино	и	фамилно	име	на	представителя)

	 Адрес	на	заявителя	по	съдебна	регистрация:
	 гр./	с.	..............................	област	.............................	община	.........................,		 	

	 пощенски	код	...............	бул./	ул.	.....................................................................	 	
	 тел./	факс	....................................................	е-mail	.......................................... 

 
	 Адрес	на	лицето	за	контакти:
	 гр./	с.	..............................	област	.............................	община	.........................,		 	

	 пощенски	код	...............	бул./	ул.	.....................................................................	 	
	 тел./	факс	....................................................	е-mail	..........................................  
	 Лице	за	контакти:	...........................................................................................	 	

(собствено,	бащино	и	фамилно	име	на	представителя)

ГОСПОДИН	ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля	да	измените	издадената	ни	лицензия	№	....................................	по	чл.	22,	ал.	
6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	на	Център	за	професионално	
обучение	с	допълване	на	следните	професии	и	специалности:			
(наименование	и	код	на	професионалните	направления,	професиите,	специалностите	
и	степените	на	професионална	квалификация)

I.	Професионално	направление	....................................................................................
...........................................................,	код	................................................................................

1.	Професия		...................................................................................................................
...........................................................,	код	................................................................................

1.1.	Специалност	.............................................................................................................
..........................................................,	код	.................................................................................
............................................................................	степен	на	професионална	квалификация.
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1.2.	Специалност	.............................................................................................................
..........................................................,	код	.................................................................................
............................................................................	степен	на	професионална	квалификация.

Прилагам	два	комплекта	документи	на	хартиен	и	един	на	магнитен	носител,	
съдържащи:

1.	Попълнен	формуляр	за	изменение	на	лицензията	на	Център	за	професионално	
обучение	по	образец	на	НАПОО	и	приложенията	към	него.

2.	Учебен/ни	план/ове	и	учебни	програми	за	обучение	по	заявената/ите	професия/и	
и	специалност/и,	съгласно	чл.	13	от	ЗПОО.

3.	Документи,	издадени	от	компетентните	органи,	за	съответствие	на	материалната	
база	 на	центъра	 със	 санитарно-хигиенните	изисквания	и	 изискванията	 за	 пожарна	и	
аварийна	безопасност.

4.	Документи	за	собственост,	рамково/и	споразумение/я,	договори	за	наемни	отно-
шения	или	договори	за	съвместна	дейност.

5.	Копие	от	издадената	лицензия	и	приложението/та	към	нея.

6.	Правилник	за	вътрешен	ред.

(Забележка:	Попълването	на	данните	във	всички	полета	е	задължително)	
 

Дата:	...............................	 Подпис	и	печат	:	...............................	
	 	 	 	/..................................................../

	 	 	 	 					(име,	фамилия)
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Моля, прочетете указанията преди попълване!

1. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение

Моля, дайте информация за осигуреността на професионално обучение по тео-
рия и практика с обучаващи. Съответствие на преподавателите по теория и практика с 
изискванията, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии - образо-
вателно-квалификационна степен, свидетелство за правоспособност, специална научна 
подготовка и други.

...........................................................................................................................................

(Моля, приложете списък на преподавателите и техните актуални СV)
 

(Моля, добавете редове!)

2. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

Моля, посочете:
2.1. Наличието на материална база за професионалното обучение по теория и 

практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, 
работилници и други). 

...........................................................................................................................................

Моля, попълнете следната таблица:

 № по  Професия, специалност База за обучение по теория База за обучение по практика
  ред

 

2.2. Материалната база за обучение по теория и практика и съответствието й с 
изискванията на ДОИ за придобиване на квалификация по професии - учебни кабинети, 
учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и други. 

...........................................................................................................................................
 
2.3. Оборудването за професионалното обучение (учебно-технически средства, 

уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и други) и съответствието му с ДОИ 
за придобиване квалификация по професии.

...........................................................................................................................................

 
(Моля, добавете редове!)

Ф О Р М У Л Я Р
за изменение на лицензията на център за 

професионално обучение (ЦПО) от НАПОО
/Приет  от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 09 от 16.07.2008 г./
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Заявлението и формулярът съответстват на критериите на НАПОО за лицензиране 
на център за професионално обучение в частта им, отнасяща се до изменение на 
лицензията-човешки ресурси, материално-техническа база и учебни планове и програми 
по професиите и специалностите, за които центърът кандидатства. Диалоговата им форма 
е улеснение при попълването им. Документацията за лицензиране съдържа: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В първата част на заявлението попълнете наименованието на юридическото лице или 

едноличния търговец, към които е центърът (наричани по-нататък за краткост организация), 
трите имена на представителя на организацията, пълния адрес на заявителя, телефон, 
факс и електронен адрес. Посочете адрес, телефон, факс и e-mail за кореспонденция, 
лицето за контакти с НАПОО - собствено, бащино и фамилно име, пълен адрес, телефон, 
мобилен телефон, факс и e-mail адрес. 

Към заявлението се прилагат копия на следните документи: 

1. Попълнен формуляр за изменение на лицензията на център за професионално 
обучение по образец на НАПОО и приложенията към него. 

2. Учебен/ни план/ове и учебни програми за обучение по заявената/ите профе-
сия/и и специалност/и, съгласно чл. 13 от ЗПОО. 

Прилагат се копия на учебен/и план/ове и учебни програми за обучение по заявената/
ите професия/и и специалност/и.

 
3. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на материал-

ната база на центъра със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за по-
жарна и аварийна безопасност. 

Към заявлението се прилагат документи, издадени от компетентен орган, удостове-
ряващи съответствието на учебната база (теория и практика) със санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност. Например: санитарни 
разрешителни, санитарни становища, сертификати за съответствие с нормативните изис-
квания за пожарна и аварийна безопасност и др.). 

4. Документи за собственост, рамково/и споразумение/я, договори за наемни 
отношения или договори за съвместна дейност. 

Прилагат се копия от документи, които удостоверяват наличие на учебна база. 

5. Документи за идентификация на юридическото лице, съгласно законодателс-
твото на страната, в която е регистрирано (за чуждестранни центрове за професио-
нално обучение). 

Прилагат се копия от документи за идентификация на чуждестранно юридическо 
лице. 

Специална информация 
Посочете наименованието и кода на професионалните направления, към които 

са предлаганите професии, наименованието на професиите, наименованието на 
специалностите и степените на професионална квалификация. Наименованията на 
професионалните направления, професиите, специалностите и техните кодове следва 
да съответстват на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 

У К А З А Н И Я
за попълване на заявлението и формуляра за изменение на лицензия на

център за професионално обучение 
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утвърден от Министъра на образованието и науката след последното изменение и 
допълнение от 30.11.2007 г. 

Списъка можете да намерите в WEB страницата на НАПОО - http://www.navet.
government.bg  Когато организацията кандидатства да получи лицензия за провеждане 
на професионално обучение по професии и специалности от различни професионални 
направления, информацията се посочва по професионални направления. 

Пример: 
Професионално направление: 
• “Производство на храни и напитки”, код 541 
Наименование на професията: 
• “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020 
Наименование на специалностите: 
• “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201
• “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202
• ........................................................................................................................................
Професионално направление: 
• “Електротехника и енергетика”, код 522 
Наименование на професията: 
• “Електромонтьор”, код 522020 
Наименование на специалностите: 
• “Електрически машини и апарати”, код 5220201
• “Електрически централи и подстанции”, код 5220202
• ........................................................................................................................................

 Във втората част на заявлението се описват документите, които задължително 
трябва да приложите към документацията за лицензиране. Посочва се лицето за контакти 
с НАПОО - собствено, бащино и фамилно име, пълен адрес, телефон, мобилен телефон, 
факс и e-mail адрес. 

Заявлението се подписва от законен представител на организацията и се 
подпечатва с печата на организацията. 

ФОРМУЛЯР 

1. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

Осигуреност на професионално обучение по теория и практика с обучаващи. 
Съответствие на преподавателите по теория и практика с изискванията, съгласно ДОИ 
за придобиване на квалификация по професии - образователно-квалификационна 
степен, свидетелство за правоспособност, специална научна подготовка и други. 

Посочете за провеждането на един курс по дадена професия и специалност, колко 
и какви преподаватели по теория и практика са необходими. 

Когато организацията кандидатства да получи лицензия за повече от една 
професия и специалност, за всяка от тях поотделно се описват изискванията към 
обучаващите. 

Например:
За обучение по теория за специалността “…………………..”
Право да преподават по теория имат лица, притежаващи висше образование с 

образователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър” и специал-
ност “…………..”, “…………………”

За обучение по практика за специалността “……………………..”
Право да преподават по практика имат лица, притежаващи висше образование с 

образователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър”и специал-
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ност “…………..”, “…………………” или учители по практика в“…………………….” промиш-
леност, област и др.

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могатда 
се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността собучаващи на 
предлаганото от Вас професионално обучение.

2. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение 

2.1. Наличие на материална база за професионалното обучение по теория и 
практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лабора-
тории, работилници и други). 

Посочете местонахождението (адреса) на материалната база за обучение потеория 
и практика. Информацията попълнете в посочената таблица.Приложете документи за 
собственост или други документи, удостоверяващиправото на ползване на материалната 
база (нотариален акт, договори за наем,рамкови споразумения, договори за съвместна 
дейност и други).

2.2. Материална база за обучение по теория и практика и съответствието й с 
изискванията на ДОИ за придобиване на квалификация по професии-учебни каби-
нети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и 
други. 

2.3. Оборудване за професионално обучение (учебно-технически средства, 
уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и др.) и съответствието му с 
ДОИ за придобиване на квалификация по професията. 

При описанието следва да се има предвид следното:

А) за материалната база за обучение по теория - учебни кабинети, офиси илидруги 
се описва:

• необходимото основно оборудване-работно място на всеки обучаван и обучаващ 
(работна маса, стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, 
платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа 
техника за предлаганото обучение по теория; 

• необходимите учебни помагала - демонстрационни макети и модели, образци, 
онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и други, съобразно обуче-
нието по професията и специалността/ите. 

Б) за материалната база за обучение по практика - учебни работилници, лаборатории 
или други се описва: 

• необходимото оборудването с машини, съоръжения, макети, образци, работни 
места за обучаващия и обучаваните и други, съобразно предлаганото обучение по профе-
сията и специалността/ите. 

В) за всяка от предлаганите за обучение професия и специалност се посочват: 
• необходимите предмети на труда, като например: машини, апарати, транспортни 

средства, конструктивни детайли и възли и други, съобразно предлаганото обучение по 
професията и специалността; 

• необходимите средства на труда, като например - конструктивна и технологична 
документация, схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни материали, уреди, 
инструменти и други; 

• необходимите лични предпазни средства, като например - работно облекло, очила, 
каски, антифони, ръкавици, и други; 
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Г) за необходимата материална база за обучение следва да посочите: 
• на кои от основните нормативни документи следва да отговаря (наредби, инструкции 

и други нормативни документи, свързани с изискванията за здравословни, безопасни, 
хигиенни, противопожарни, аварийни или други специфични за предлаганото обучение 
условия на обучение и труд); 

• вида и големината на сградата, площта и обема на учебните кабинети, офиси, 
работилници, лаборатории или други помещения за обучение по теория и практика, така 
че да няма рискове при обучението; 

• необходимостта от инструкции за безопасна работа и обучение; 
• с кои основни нормативни документи (наредби, сертификати, стандарти и др.), 

следва да са съобразени условията на обучение и труд (температура, влага, прах, токсични 
вещества, осветеност и др.) 

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат да 
се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с материална база на 
предлаганото от Вас професионално обучение. 

Указания за разработване на учебните планове и програмите 

Структурата и съдържанието на предлаганите учебни планове и учебни програми 
по предлаганата/ите професия/и и специалност/и, трябва да съответстват на държавните 
образователни изисквания. За всеки учебен план и учебна програма се изготвя 
заглавна страница, която съдържа: наименованието на програмата по чл. 10 ал. 3 
т. 1, 2 или т. 6 (А, Б или Е),наименование на професионалното направление и кода, 
наименование напрофесията и кода; наименование на специалността/ите, кода и степента 
напрофесионална квалификация.Пример:

ПРОГРАМА “Б” 
за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на 

професионална квалификация 

Наименование на професионалното направление: 
• Производство на храни и напитки, код 541 
Наименование на професията: 
• Оператор в хранително-вкусовата промишленост, код 541020 
Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация 
• Производство и преработка на мляко и млечни продукти, код 5410202, степен на 

професионална квалификация - втора. 

Учебните планове и учебните програми се разработват в съответствие 
с държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация 
по професията. Същите се утвърждават от ръководителя на организацията 
и се подпечатват. 

Когато организацията кандидатства да измени лицензията си за провеждане 
на професионално обучение по няколко професии и специалности, описание 
и доказателства за материалната база се представят поотделно за всяка 
професия и специалност. Приложените документи се описват във формуляра 
като на всеки документ се поставя гриф “Приложение № ……” 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 

1. Приложенията (напр. документи за собственост или други документи, удостове-
ряващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на 
съответното място, като за всеки документ се поставя гриф “Приложение № …….”. 
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2. След като попълните формуляра и подготвите всички приложения: 
• Номерирайте страниците последователно; 
• Направете две копия на хартиен носител от цялата документация за кандидатстване. 

Всички копия на приложените документи се заверяват от организацията с “Вярно с 
оригинала”, подпис и печат; 

• Подвържете страниците така, че да се отварят напълно; 
• Представете трите екземпляра на адрес (два на хартиен и един на електронен 

носител): 
Национална агенция за професионално образование и обучение:
София, 1113, бул. “Цариградско шосе”, № 125, бл. 5, ет. 5 

Банковата сметка на НАПОО е: 
УниКредит БУЛБАНК, клон Калоян 
Банков код (BIC): UNCRBGSF 
Банкова сметка (IBAN): BG22UNCR76303300000178 
Такса за лицензиране 



105

	 №	 Критерии	 Показатели	 Максимална		 Минимална		
	 	 	 	 оценка		 оценка	
	 	 	 	 в	точки	 в	точки

	 1	 2	 3	 4	 5
	

Допустимост
1. Законосъобразност на центъра за информация 
и професионално ориентиране (ЦИПО) 

2. Ресурсно осигуряване 

1. Легитимност на кандидатстващата за лицензиране на 
ЦИПО институция/организация - съдебна регистрация 
за юридическите лица с нестопанска цел, единен иден-
тификационен код или актуално удостоверение за 
търговска регистрация за юридическите/физическите 
лица, регистрирани по Търговския закон, свидетелство 
за съдимост за едноличните търговци 
да/не

2. Решение за създаване на центъра (учредителен акт 
или друг документ)
да/не

3. Правилник за дейността на ЦИПО 
да/не

4. Наличие на психолог и/или сертифициран консултант 
в дейностите по кариерно/професионално ориентиране 
на екипа на центъра
да/не

Да по всички 
показатели	

Да по всички 
показатели

К Р И Т Е Р И И
за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

(приет с решение на Управителния съвет протокол № 09/16.07.2008 г.)

1.
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	 1	 2	 3	 4	 5

	

Съответствие на проекта за създаване и 
функциониране на ЦИПО с националните и 
европейските нормативни и програмни доку-
менти в областта на кариерното ориентиране 
и ученето през целия живот

Организация и управление на дейността на 
центъра 
1. Организационно осигуряване 

5. Работни помещения за индивидуална и групова работа 
с клиенти
да/не

6. Документи за собственост, рамково/и споразумение/я, 
договори за наемни отношения или договори за съвместна 
дейност, документи, издадени от компетентните органи, 
за съответствие на материалната база на ЦИПО със 
санитарно - хигиенните изисквания и изискванията за 
пожарна и аварийна безопасност
да/не

1. Идеен проект и обосновка в следните направления:
• Цели и задачи на ЦИПО
• Основни групи клиенти
• Пакет от услуги, които ще предоставя центъра
• Основни дейности за осигуряване на услугите
• Визия за бъдещото развитие на центъра

2. Досегашен опит и участие на юридическото/физи-
ческото лице и/или членове на екипа на ЦИПО в изпъл-
нението на международни, национални, регионални или 
местни проекти, имащи отношение към предмета на 
дейност на центъра 

1. Организационна структура - органиграма, взаимодейс-
твие между отделните звена, схема и орган на управление 

7,0

0,5
0,5
2,0
2,0
0,5

1,5

4,0

1,0

5,5

2,5

2.

3.
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	 1	 2	 3	 4	 5

	

(управителен, методичен съвет и др.- структура, състав, 
функции, механизми за вземане на решения) 

2. Информация за намеренията и/или предприетите 
мерки за включване в дейностите и управлението на 
центъра на: държавни институции, неправителствени 
организации, училища, училищни настоятелства, служби 
по заетостта, висши училища, общини, работодателски 
и синдикални организации, фирми, медии и др. 

3. Информация относно планираните действия, свързани 
с популяризиране на предоставяните от центъра услуги 
и осигуряване на информация за потребителите и зая-
вителите на кариерно информиране и ориентиране- 
комуникационна система, рекламна стратегия, медийно 
представяне 

4. Процедури за създаване и поддържане на архива 
• Начин на съхранение и защита на информацията
• Създаване и поддържане на регистри/картотеки на 
потребителите на услугите, на партньорите, на външните 
сътрудници 
• Регистриране и водене на досие на клиентите
• Удостоверяване (сертифициране) на проведеното про-
фесионално информиране и ориентиране

1. Информационно осигуряване на дейностите на центъра:
• Налични информационни материали и продукти
• Източници за набиране на актуална информация
• Актуализиране на информационните материали и 
продукти

2. Политика на прозрачност и информираност

3. Архив на центъра

Система за осигуряване на качеството на дей-
ностите на центъра 
1. Създаване и поддържане на актуална и на-
деждна информационна база (за професиите, 
възможностите за кариерно развитие, образова-
телните и обучаващи институции и т.н.) 

1,0

1,0

1,0

9,0

2,0
0,5
0,5

8,04.
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• Информационна база данни за различните групи 
клиенти

2. Методическо осигуряване на дейностите на центъра:
• Методи и форми за работа с различни групи клиенти 
в рамките на дефинираните услуги 
• Налични методически материали за кариерно консулти-
ране и ориентиране
• Наличие на надежден инструментариум за оценка на 
компетенциите (въпросници, тестове, казуси, делови 
игри, индивидуализирани тематични програми и т.н.)
• Методи и форми за формиране на умения за вземане 
на решения и индивидуален кариерен мениджмънт и др.

3. Механизми за:
• Вътрешно наблюдение (мониторинг), супервизия и 
контрол на качеството на предлаганите услуги 
• Набиране на обратна информация от потребителите 
на услуги, обработка на жалби и сигнали 

1. Квалифицирани специалисти за предоставяне на 
планираните услуги - щатен, извънщатен и помощен 
персонал (брой, вид, квалификация на кадрите - образо-
вание, диплома, сертификат, професионален опит) 

2. Материално-техническо осигуряване на центъра:
• Работни помещения за провеждане на дейностите по 
професионално ориентиране с клиенти
• Електронни комуникации - персонални компютри, ком-
пютърна мрежа, лицензиран софтуер, Интернет, Wеb 
страница 
• Аудиовизуални средства, уреди, пособия и др.

2. Технология за взаимодействие с клиента и пре-
доставяне на услугите 

3. Оценка на дейностите, осъществявани от цен-
търа 

Ресурсно осигуряване 
1. Човешки ресурси 

2. Материално-техническа база- съответствие с 
дефинираните цели и задачи на центъра

0,5

0,5

1,5

1,5

1,0

0,5

10,0
3,5

3,5

2,0

1,0

9,05.
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	 	 ДО
	 	 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
	 	 НА	НАЦИОНАЛНАТА	АГЕНЦИЯ
	 	 ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНО	
	 	 ОБРАЗОВАНИЕ	И	ОБУЧЕНИЕ

З	А	Я	В	Л	Е	Н	И	Е
за	лицензиране	на	център	за	информация	и	

професионално	ориентиране

  

	 	 от	.......................................................................................................................
	 	 ...........................................................................................................................	 	
	 	 	 (пълно	наименование	на	юридическото	лице	или	едноличния	търговец)
	 	
	 	 представлявано	от………………………………………………......……………...
	 	 (собствено,	бащино	и	фамилно	име	на	представителя)
	 	
	 	 Адрес	на	заявителя	по	съдебна	регистрация:
	 	 бул./	ул.	....................................................	гр./	с.	..............................................		 	
	 	 	пощенски	код	....................	община	.........................,	област	.........................		 	
	 	 тел./	факс..............................................	е-mail	.................................................	

ГОСПОДИН	ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  
  Моля	да	ни	издадете	лицензия	на	център	за	информация	и	професионално	

ориентиране,	съгласно	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение.

Адрес	за	кореспонденция:

Адрес:....................................................................................................................………..........
....................................................................................................................................................
Телефон:	..........................................................,	факс:	............................................................,
e-mail	.........................................................................................................................................

Лице	за	контакти:

Собствено,	бащино	и	фамилно	име:	......................................................................................
....................................................................................................................................................
Адрес:....................................................................................................................…………......
....................................................................................................................................................
Телефон:	..........................................................,	факс:	............................................................,
e-mail	.........................................................................................................................................
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Прилагам	два	комплекта	документи	на	хартиен	и	един	на	магнитен	носители,	
съдържащи:

1.	Попълнен	формуляр	за	лицензиране	на	център	за	информация	и	професио-	
нално	ориентиране		по	образец	на	НАПОО.

2.	Съдебна	регистрация	за	юридическо	лице	с	нестопанска	цел.

3.	Единен	идентификационен	код	или	актуално	удостоверение	за	търговска	реги-	
страция	за	юридическо/физическо	лице,	регистрирано	по	Търговския	закон.

4.	Свидетелство	за	съдимост	(за	едноличните	търговци).

5.	Решение	за	създаване	на	центъра	(учредителен	акт	или	др.	решение).

6.	Правилник	за	устройството	и	дейността	на	ЦИПО.

7.	Документи,	издадени	от	компетентните	органи,	за	съответствие	на	материал-	
ната	база	на	центъра	със	санитарно-хигиенните	изисквания	и	изискванията	за	пожарна	
и	аварийна	безопасност.

8.	Документи	за	собственост,	рамково/и	споразумение/я,	договори	за	наемни	от-	
ношения	или	договори	за	съвместна	дейност.

Дата:	...............................	 Подпис	и	печат	:	...............................	
	 	 	 	/..................................................../

	 	 	 	 					(име,	фамилия)
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Моля прочетете указанията преди попълване!

1. Идеен проект и обосновка за създаването и функционирането на центъра. 
Моля, дефинирайте и обосновете от гледна точка на националните нормативни и 

стратегически документи, както и на европейските политики в областта на кариерното 
ориентиране и ученето през целия живот Вашите идеи във връзка със създаването и 
функционирането на ЦИПО в следните направления:

1.2.1. Цели и задачи на ЦИПО.

1.2.2. Основни групи клиенти.

1.2.3. Пакет от услуги, които ще предоставя центъра.

1.2.4. Основни дейности за осигуряване на услугите.

1.2.5. Визия за бъдещото развитие на центъра

(Моля, добавете редове!)

2. Досегашен опит и участие на юридическото/физическото лице и/или членове 
на екипа на ЦИПО в изпълнението на международни, национални, регионални или 
местни проекти, имащи отношение към предмета на дейност на центъра. 

Моля, представете информация относно: 

2.1. Досегашен опит  на юридическото лице и/или членове на екипа на ЦИПО 
в областта на кариерното ориентиране и информиране. 

2.2.2. Участие на юридическото лице и/или членове на екипа на ЦИПО и визия 
за бъдещо включване в изпълнението на международни, национални, регионални 
или местни проекти, имащи отношение към предмета на дейност на центъра. 

(Моля, добавете редове!)

3. Политика на прозрачност и информираност.
 Моля, опишете:

3.1. Намеренията или предприетите мерки за включване в дейностите и 
управлението на центъра на: държавни институции, неправителствени организации, 
училища, училищни настоятелства, служби по заетостта, висши училища, общини, 
работодателски и синдикални организации, фирми, медии и др. (напр писма за 
подкрепа, проекти за или сключени споразумения за включване в управителния и 
методическия органи на ЦИПО и др.)

Ф О Р М У Л Я Р
за лицензиране на център за информация и 

професионално ориентиране (ЦИПО) от НАПОО
/Приет  от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № 09 от 16.07.2008 г./
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3.2. Планираните действия, свързани с популяризиране на предоставяните от 
центъра услуги и осигуряване на информация за потребителите и заявителите на 
кариерно информиране и ориентиране - комуникационна система, рекламна страте-
гия, медийно представяне. 

(Моля, добавете редове!)

4. Създаване и поддържане на архив на центъра.
Моля, опишете как ще организирате архивирането и защитата на информацията в 

центъра: 

4.1. Създаване и поддържане на регистри/картотеки на потребителите на услу- 
гите, на партньорите, на външните сътрудници. 

4.2. Регистриране и водене на досие на клиентите.

4.3. Удостоверяване (сертифициране) на проведеното професионално инфор-
миране и ориентиране.

(Моля, добавете редове!)

5. Информационно осигуряване на дейностите на центъра.
Моля, опишете:

5.1. Информационните материали и продукти, с които разполагате.

5.2. Източниците, които ще използвате за набиране на актуална информация.

5.3. Как ще актуализирате информационните материали и продукти.

5.4. Информационната база за различните групи клиенти.

(Моля, добавете редове!)

6. Методическо осигуряване на дейностите на центъра.
Моля, дайте информация за:

6.1. Методите и формите за работа с различни групи клиенти в рамките на де-
финираните услуги. 

6.2. Методическите материали и разработки в областта на кариерното информи-
ране, консултиране и ориентиране, с които разполагате.

6.3. Инструментариума за оценка на компетенциите (въпросници, тестове, 
казуси, делови игри, индивидуализирани тематични програми и т.н.), който предвиж-
дате да прилагате.

6.4. Методите и формите за формиране на умения за вземане на решения и 
индивидуален кариерен мениджмънт и др.

(Моля, добавете редове!)
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7. Оценка на дейностите, осъществявани от центъра. 
Посочете механизмите, които ще прилагате за: 

7.1. Осъществяване на вътрешно наблюдение (мониторинг) и контрол на качес-
твото на предлаганите услуги, ако имате идеи за супервизия (външна и вътрешна), 
моля посочете ги.

7.2. Набиране на обратна информация от потребителите на услуги, обработка 
на жалби и сигнали (форми, документация и процедура). 

(Моля, добавете редове!)

8. Човешки ресурси за осигуряване на дейностите на центъра
Моля, дайте данни за кадровото осигуряване на центъра Ви (брой, вид, квалификация 

на кадрите - образование, диплома, сертификат, професионален опит. Представете списък 
и кратки професионални биографии на експертния състав на екипа. Имайте предвид, че 
максималната оценка по този показател изисква присъствие на психолог и сертифициран 
консултант по кариерно/професионално ориентиране в екипа.

8.1. Щатен експертен персонал.

8.2. Извънщатен експертен персонал. 

8.3. Помощен персонал.

(Моля, добавете редове!)

9. Материално-техническа база.
Моля, представете проекта Ви за материално-техническото осигуряване на центъра 

в следните насоки:

9.1. Брой на работните помещения и предназначение (зала за информиране, 
кабинети за консултиране, зала за групова работа, други).

9.2. Електронни комуникации (компютърна мрежа, лицензиран софтуер, 
Интернет, Wеb страница).

9.3. Аудиовизуални средства, уреди, пособия и др.

(Моля, добавете редове!)
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Заявлението и формулярът съответстват на критериите на НАПОО за лицензиране 
на център за информация и професионално ориентиране. Диалоговата им форма е улес-
нение при попълването им. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В първата част на заявлението попълнете наименованието на юридическото 
лице или едноличния търговец, към които се създава центъра (наричани по-нататък за 
краткост организация), трите имена на представителя на организацията, пълния адрес на 
заявителя, телефон, факс и електронен адрес. Посочете адрес, телефон, факс и e-mail 
за кореспонденция, лицето за контакти с НАПОО - собствено, бащино и фамилно име, 
пълен адрес, телефон, мобилен телефон, факс и e-mail адрес. 

Към заявлението се прилагат копия на следните документи: 

1. Попълнен формуляр за лицензиране на център за информация и професио-
нално ориентиране по образец на НАПОО и приложения към него. 

2. Съдебна регистрация за юридическите лица с нестопанска цел. 
Прилага се копие на документа за съдебна регистрация (съдебното решение). 

3. Единен идентификационен код или актуално Удостоверение за търговска 
регистрация за юридическо/физическо лице, регистрирано по Търговския закон. 

Прилага се копие на съответния документ. Удостоверението следва да е издадено 
в текущия месец или месеца, предхождащ подаването на заявлението за лицензиране. 

4. Свидетелство за съдимост (за едноличните търговци). 
Прилага се свидетелство за съдимост - само за еднолични търговци. 

5. Решение за създаване на центъра (учредителен акт или др. решение). 
Прилага се копие на документа, в който е вписано решението за създаване на 

центъра, например протокол от заседание на управляващия орган на организацията или 
други документи, отнасящи се до създаването на центъра. 

6. Правилник за устройството и дейността на ЦИПО. 
Правилникът за устройството и дейността на центъра трябва да бъде приет от 

колективния орган за управление на организацията и утвърден от ръководителя й. 

Правилникът за устройството и дейността на центъра следва да е в съот-
ветствие с изискванията на ЗПОО и другите нормативни документи, касаещи 
професионалното информиране и ориентиране. Правилникът може да съдържа 
следните основни раздели: общи положения, цели и задачи на центъра, организационна 
структура - организационна схема, взаимодействие между отделните звена, орган на 
управление (напр. управителен съвет и др. - структура, състав, функции, механизми 
за вземане на решения), помощни органи (учебно-методичен, методичен или друг 
съвет - функции и състав), организация на дейността, механизми за поверителност 

У К А З А Н И Я
за попълване на заявлението и формуляра за лицензиране на център за

информация и професионално ориентиране
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на информацията, осигуряване на качеството, вътрешна проверка и мониторинг, 
материално-техническа база, процедура за разглеждане на жалби и възражения, поли- 
тика на прозрачност, документация и архив на центъра и др., както и преходни и 
заключителни разпоредби. 

7. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на материал-
ната база на центъра със санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за по-
жарна и аварийна безопасност. 

Към заявлението се прилагат документи, издадени от компетентен орган, удостове-
ряващи съответствието на материално-техническата база със санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност, например санитарни 
разрешителни, санитарни становища, сертификати за съответствие с нормативните изис-
квания за пожарна и аварийна безопасност и др. 

8. Документи за собственост, рамково/и споразумение/я, договори за наем или 
договори за съвместна дейност. 

Предоставят се копия на съответните документи. 
Заявлението се подписва от законен представител на организацията и се подпечатва 

с печата на организацията. 

 ФОРМУЛЯР 

1. Идеен проект и обосновка за създаването и функционирането на центъра1:
Опишете накратко Вашия проект за създаване и функциониране на ЦИПО в следните 
основни направления: 

• Цели и задачи на ЦИПО; 
• Основни групи клиенти; 
• Пакет от услуги, които ще предоставя центъра; 
• Дейности, осигуряващи предоставянето на услугите; 
• Визия за бъдещото развитие на центъра. 

Обосновете идеите си, като имате предвид националните нормативни и страте-
гически документи: 

Закон за професионалното образование и обучение, Закон за насърчаване на 
заетостта, Закон за висшето образование, Закон за народната просвета, Национална 
програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 
подготовка 2006-2013 година, Национална стратегия за продължаващото професионално 
обучение за периода 2005-2010 година, Обновена стратегия по заетостта на Република 
България 2008-2015 година, Национален план за действие по заетостта за съответната 
година и др., както и общоевропейските политики, постижения и документи в областта 
на ориентирането и ученето през целия живот: 

Меморандум за ученето през целия живот (2000), Копенхагенска декларация (2002), 
Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на страните-членки на 
срещата на Съвета за насърчаване политиките, системите и практиките в областта на 
ориентирането през целия живот в Европа (2004), Комюнике за бъдещите приоритети на 
нарасналото европейско сътрудничество в областта на професионалното образование 
и обучение, Маастрихт (2004), Наръчник за политици - кариерно ориентиране (2003), 
Наръчник за усъвършенстване на политиките и системите в областта на ориентирането 
през целия живот чрез прилагане на общоевропейски референтни инструменти (2005), 
Общ референтен инструмент “Ключови характеристики на системите за ориентиране 

1 В съвременната теория понятието кариерно ориентиране заменя понятието професионално ориентиране. Професионалното 
ориентиране е фокусирано върху избора на професия. Кариерното ориентиране обединява избора на професия с избора на възможности 
за образование, обучение и заетост, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на труда. Предоставянето на услуги 
в това направление в рамките на целия живот на индивида е интегрална част на политиката за учене през целия живот, известно като 
ориентиране през целия живот.  
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през целия живот”, препоръки на Експертната група по ориентиране към ЕК с период на 
действие 2002-2007 г. и др. 

2. Досегашен опит и участие на юридическото/физическото лице и/или членове 
на екипа на ЦИПО в изпълнението на международни, национални, регионални или 
местни проекти, имащи отношение към предмета на дейност на центъра. 

2.1. Досегашен опит на юридическото лице и/или членове на екипа на ЦИПО в 
областта на кариерното ориентиране и информиране. 

Опишете по какъв повод и какви дейности са осъществявани или са предлагани 
услуги, например-участие в дейности по разработване на информационни материали 
и продукти или предоставяне на информационни и консултантски услуги в рамките 
на структури към държавни институции, консултантски фирми, НПО и др., подбор на 
кандидати за обучение или работа, участие в курсове за професионални консултанти, в 
магистърски програми и т. н. 

2.2. Участие на юридическото лице и/или членове на екипа на ЦИПО и визия 
за бъдещо включване в изпълнението на международни, национални, регионални 
или местни проекти, имащи отношение към предмета на дейност на центъра. 

Посочете участието в изпълнението на международни, национални, регионални или 
местни проекти, имащи отношение към проблемите на кариерното  ориентиране, както и 
визията за бъдещо включване в такива - напр. проекти по програма “Леонардо да Винчи”, 
“Сократ”, ОП РЧР и др.

3. Политика на прозрачност и информираност. 

3.1. Намерения или предприети мерки за включване в дейностите и в управле-
нието на центъра на представители на държавни институции, неправителствени 
организации, училища, училищни настоятелства, служби по заетостта, висши учи-
лища и университети, общини, работодателски и синдикални организации, фирми, 
медии и др. 

Ориентирането е съвместна дейност на гражданина, на доставчика на услугата и 
на други важни участници (напр. институции за образование и обучение, предприятия, 
държавни институции, работодателски и синдикални организации и др.). От такива позиции, 
участието на всеки от тях в съответни дейности или в управлението/органа за управление, 
в съответствие с конкретните цели и задачи, които си поставя центъра, е особено важно. 
Опишете намеренията си по този проблем и приложете писма за подкрепа, проекти за или 
сключени споразумения и др., ако вече сте предприели действия в това направление. 

3.2. Действия, свързани с популяризиране на предоставяните от центъра 
услуги и осигуряване на информация за потребителите - клиенти и заявители, 
на кариерно информиране и ориентиране (комуникационна система, рекламна 
стратегия, медийно представяне). 

Осигуряването на достъпа до услугите зависи във висока степен от популяризирането 
им и предварително предоставената информация на потенциалните потребители. 

Посочете какви начини ще използвате за привличане на потребители и каква 
предварителна информация ще се предоставя на заявителите и клиентите на центъра- 
описание на видовете услуги, съдържание на отделните услуги, организация на информа-
ционната, консултационната и обучаващата дейности, политика и приоритетите на центъра 
и др. Дайте информация за средствата, които ще използвате за това (информационни, 
справочни и рекламни материали, брошури и други, които центърът ще издава, публикации 
в печатни и електронни медии и др.). 
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4. Създаване и поддържане на архив на центъра. 

4.1. Обща документация 
Опишете процедурите за създаване и поддържане на архива на центъра-видове 

документи, срок и начин за съхранението им (на хартиен и магнитен носител), напри-
мер, 

• документация за посещенията на клиентите; 
• книга за проведената индивидуална и групова работа с клиентите (материална 

книга); 
• регистрационна книга на издадените документи за проведено информиране/

консултиране/обучение по професионално ориентиране; 
• книга за регистриране на заповедите на директора (управителя, ръководителя) 

на центъра; 
• други. 

4.2. Регистри/картотеки на потребителите на услугите, на партньорите, на 
външните сътрудници. 

Каква информация ще съдържат и как ще се поддържат в актуално състояние 
регистрите за: 

• потребители на услугите - заявители и клиенти; 
• партньори за реализиране на различните дейности, инициативи и услуги; 
• външни сътрудници по различни проблеми. 

4.3.Регистриране и водене на лично досие на клиентите. 
• Каква информация ще се изисква при регистриране на клиента, например - име, 

адрес, възраст, професия, специалност, налично образование и квалификация, документи, 
удостоверяващи здравословното състояние на клиента, цел на търсенето на услугите на 
центъра и др. 

• Какво, как и от кого ще се вписва в досието на клиента (личен картон на клиента)- 
поверителни лични данни, свързани с резултати от прилагането на тестове, въпросници, 
интервюта и др. инструменти за личностна диагностика, програма за работа с клиента, 
участие на клиента в изпълнението й, резултати, констатирани проблеми и трудности и 
др. 

• Как ще се осигури поверителността на информацията; 
• Друго. 

4.4. Удостоверяване (сертифициране) на проведеното професионално инфор-
миране и ориентиране. 

Посочете какво предвиждате във връзка с удостоверяването (сертифицирането) 
на проведеното професионално информиране и ориентиране на клиентите във Вашия 
център: 

• изисквания/условия, при които ще се издава документа/тите; 
• информация, която ще съдържат документите; 
• друго. 

5. Информационно осигуряване на дейностите на центъра.
  
5.1. Информационни материали и продукти, с които разполага центъра. 
Опишете видовете кариерна информация (за професии, пазара на труда, образова-

телни и обучаващи институции и т.н.), с която разполагате и уточнете на какви носители 
тя ще се предлага. 
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5.2. Източниците, които центърът ще използва за набиране на актуална инфор-
мация. 

Посочете какви източници ще използвате за набиране на информация, с оглед 
актуализиране и разширяване на информационната база. 

 
5.3. Актуализиране и разширяване на информационната база. 
Опишете процедурите, които ще прилагате за актуализиране и разширяване на 

информационната база на центъра. 

5.4. Информационна база за различните групи клиенти. 
Опишете видовете кариерна информация, която ще предлагате на основните целеви 

групи клиенти.
 
6. Методическо осигуряване на дейностите на центъра. 

6.1. Методи и форми за работа с различните групи клиенти в рамките на дефи-
нираните услуги. 

За всяка от планираните услуги посочете основните методи и форми, които ще 
прилагате при различни групи клиенти. 

6.2. Методически материали и разработки в областта на кариерното информи-
ране, консултиране и ориентиране, с които разполага центъра. 

Опишете наличната методическа база на центъра - специализирана литература, 
разработки по проекти, публикации в интернет, собствени разработки и др.

 
6.3. Инструментариум за оценка на компетенциите (въпросници, тестове, казуси, 

делови игри, индивидуализирани тематични програми и т.н.). 
Посочете инструментите за личностна диагностика, които предвиждате да използвате 

в центъра. 

6.4. Методи и форми за формиране на умения за вземане на решения, за 
индивидуален кариерен мениджмънт и др. 

Посочете методите и формите, които ще използвате за провеждане на обучение по 
кариерно ориентиране. 

7. Оценка на дейностите, осъществявани от центъра. 

7.1. Осъществяване на вътрешно наблюдение (мониторинг) и контрол на качес-
твото на предлаганите услуги. 

Опишете системата за вътрешно наблюдение и контрол на качеството във Вашия 
център в следните направления: 

• Какво ще се оценява (основни характеристики); 
• По какъв начин ще се оценява и как ще функционира системата за вътрешна 

проверка; 
• От кого ще се осъществява оценяването; 
• Коригиращи мерки; 
• Друго. 
Ако имате идеи за супервизия (външна и вътрешна), моля посочете ги.
 
7.2. Набиране на обратна информация от потребителите на услуги, обработка 

на жалби и сигнали (форми, документация и процедура). 
Опишете начините за набиране на обратна информация (от страна на заявители 

и клиенти) във връзка с качеството на услугите и за обработка на жалби и възражения 
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във Вашия център. Посочете мерките за корекция, които предвиждате в случай на 
необходимост. 

8. Човешки ресурси за осигуряване на дейностите на центъра2

8.1. Щатен експертен персонал. 
Дайте информация за броя, длъжностите, отговорностите и квалификацията на 

кадрите - образование, диплома, сертификат, професионален опит. Представете списък 
и приложете кратки професионални биографии на експертния състав на екипа. Имайте 
предвид, че откриването на процедура за лицензиране изисква присъствието на поне 
един психолог или сертифициран консултант по кариерно/професионално ориентиране 
в екипа. 

8.2. Извънщатен експертен персонал. 
Опишете в какви случаи и за изпълнението на какви задачи ще ангажирате външни 

експерти. Дайте информация за квалификацията -им образование, диплома, сертификат, 
професионален опит. Представете списък и кратки професионални биографии на 
извънщатния експертен състав на екипа. 

8.3. Помощен персонал. 
Опишете с изпълнението на какви задачи ще бъде ангажиран помощния персонал 

на екипа, посочете броя, длъжностите, отговорностите и квалификацията на кадрите - 
образование, диплома, сертификат, професионален опит. 

9. Материално-техническа база. 

9.1. Брой на работните помещения и предназначение (зала за информиране, 
кабинети за консултиране, зала за групова работа, други). 

Посочете местонахождението (адреса) на материалната база, вида и големината на 
сградата, предназначението и капацитета (брой работни места) на отделните помещения, 
площта и обема на залата за информиране, за групова работа, на кабинета за консултиране, 
офиси и др. Приложете документи за собственост или други документи, удостоверяващи 
правото на ползване на материалната база (нотариален акт, договори за наем, рамкови 
споразумения, договори за съвместна дейност и други). От посоченото по-горе описание и 
приложените доказателства трябва да могат да се направят съответните изводи и оценки 
относно съответствието на материалната база с планираните от Вас услуги. 

9.2. Електронни комуникации (персонални компютри, компютърна мрежа, 
лицензиран софтуер, Интернет, Wеb страница). 

Посочете броя и предназначението на работните места, оборудвани с компютър, 
в центъра, капацитета и възможностите на мрежата, наличния лицензиран софтуер, 
осигурен достъп до интернет, идеи във връзка със съдържанието или налична Wеb 
страницата, други. 

9.3. Аудиовизуални средства, уреди, пособия и др. 
Дайте информация във връзка с осигуреното техническо оборудване за използването 

на необходимите средства и помагала за информиране и ориентиране-видеофилми, 
мултимедийни и програмни продукти, средства за обучение и дидактическа техника, 
демонстрационни макети и модели, образци, онагледяващи табла и др.

 

2 В случай, че центърът предвижда да предлага услугата “Професионално ориентиране чрез предоставяне на възможност за 
придобиване на практически опит в различни професии”, заедно с т. 8 и т. 9 от този Формуляр е необходимо да попълните и т. 6 и т. 7 от 
Формуляра за лицензиране на ЦПО за съответните професии. 
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ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

1. Когато по някой от показателите се иска описание, което е регламентирано в Пра-
вилника за устройството и дейността на центъра, вместо описание може да се посочи 
раздела или точката/ите от него. 

2. Приложенията (напр. документи за собственост или други документи, удосто-
веряващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на 
съответното място, като за всеки документ се поставя гриф “Приложение № …….”. 

3. След като попълните формуляра и подготвите всички приложения: 
• Номерирайте страниците последователно; 
• Направете три копия от цялата документация за кандидатстване. Всички копия на 

приложените документи се заверяват от организацията с “Вярно с оригинала”, подпис и 
печат; 

• Подвържете страниците така, че да се отварят напълно;

• Представете трите екземпляра на адрес:
Национална агенция за професионално образование и обучение: 
София,1113, бул. “Цариградско шосе”, № 125, бл. 5, ет. 5
• Заедно с документацията представете и платежно нареждане за преведена по 

банковата сметка на НАПОО такса за разглеждане на заявлението за издаване на лицензия 
в размер на 400 (четиристотин) лв., съгласно ПМС № 241/ 21.11.2000 г. 

Банковата сметка на НАПОО е: 
УниКредит БУЛБАНК, клон Калоян 
Банков код (BIC): UNCRBGSF 
Банкова сметка (IBAN): BG22UNCR76303300000178 
Такса за лицензиране 
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Настоящата процедура систематизира реда за лицензиране на център за информация 
и професионално ориентиране (центъра), съгласно чл. 49а от ЗПОО. Процедурата е разра-
ботена на основание чл. 42, т. 1 от ЗПОО.

1. Кандидатстване от заявителя
Документацията за лицензиране се изготвя от заявителя и се подава в НАПОО 

(два екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител). Към 
документацията се прилага документ за приведена по банков път такса, определена с 
чл. 2, т. 1 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

2. Оценка на кандидатурата
НАПОО проучва внесената документация. Ако представените документи са непълни 

и/или не съответстват на изискванията, НАПОО уведомява с писмо заявителя и на 
основание чл. 49а, ал. 7 от ЗПОО определя срок за отстраняване на несъответствията 
в документацията и привеждането й в съответствие с чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО. Когато 
представените документи са пълни и съответстват на изискванията, Председателят на 
НАПОО назначава екип от експерти, който да извърши оценка на центъра в определен 
срок. За резултата от оценката ръководителят на екипа от експерти внася доклад в 
НАПОО. Заявителят привежда по банков път такса, определена с чл. 2, т. 2 от ПМС 241/ 
21.11.2000 г.

3. Обсъждане в трипартитната Експертна комисия
Експертната комисия “Професионално ориентиране” заседава и съставя протокол, 

който съдържа мотивирано предложение до Управителния съвет на НАПОО за издаване 
или отказ на лицензия. 

4. Обсъждане в трипартитния Управителен съвет
Председателят на Управителния съвет на НАПОО внася докладна записка до 

членовете на Управителния съвет с предложение за издаване на лицензия или отказ въз 
основа на доклад на председателя на експертната комисия “Професионално ориентиране” 
и протокола от заседанието й. Управителният съвет на НАПОО приключва процедурата 
за лицензиране на центъра на свое заседание, като обсъжда и приема решение за 
издаване или отказ на лицензия с явно гласуване. Заявителят привежда по банков път 
такса, определена с чл. 2, т. 3 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

5. Издаване на лицензия
Председателят на НАПОО издава/отказва лицензия.
   

П Р О Ц Е Д У Р А
за лицензиране на център за информация и 

професионално ориентиране
(приета с протокол № 09/ 16.07.2008 г. на УС на НАПОО)
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На основание чл. 49а, ал. 10 от Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО), НАПОО осъществява последващ контрол на лицензираните центрове. 
Изискваната годишна информация е във връзка с мониторинга на дейността на ЦПО и 
е съществена част от системата за последващ контрол на НАПОО. Чрез получаването 
и анализа на тази информация НАПОО има възможност да проследява и контролира 
цялостната дейност на центровете, както и качеството на професионалното обучение, 
провеждано в тях. В този смисъл, НАПОО не може да гарантира, че центровете, които 
не са подали информация за дейността си, функционират в съответствие с изискванията 
на лицензията. 

В т. 3 - “Други условия”, на лицензията за провеждане и удостоверяване на 
професионално обучение от центровете за професионално обучение (ЦПО), издавана 
от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), е 
записано следното изискване: “Центърът да осигурява достъп на представители на 
Националната агенция за професионално образование и обучение и да осигурява 
ежегодна информация за дейността си”. За да получава тази информация за дейността 
на центровете, НАПОО е разработила и публикувала информационни формуляри, които 
ЦПО трябва ежегодно да попълват.

За дейността на центровете НАПОО изисква годишна информация само за тези 
центрове, които са лицензирани до края на 2006 година. Центровете, които са лицензирани 
през 2007 година, не е необходимо да подават задължително годишна информация за 2007 
г. Срокът за подаване на годишната информация за 2007 година беше 31 март 2008. 

И през тази година беше проведена широка разяснителна кампания сред центровете 
във връзка с подаването на годишната информация - изпращане на писма, многократни 
телефонни разговори. Беше приета административна процедура за отнемане на лицензия 
за професионално обучение и за професионално ориентиране (решение № 12/ 12.12.2007 
г. на УС на НАПОО). 

Целта на настоящия анализ е да систематизира получената от центровете 
информация за дейността им през 2007 година. 

Конкретните цели на анализа  са: преглед и оценка на дейността на центровете за 
професионално обучение - приоритети по професионални направления, приоритети по 
професии и специалности при провеждане на квалификационните курсове, съотношение 
на курсовете по част от професия и курсовете за обучение по професии с придобиване 
на степен на професионална квалификация, приоритети при финансирането на профе-
сионалното обучение в центровете. Те се определят от структурата на формулярите за 
събиране на информацията: 

• Брой обучени лица по професионални направления, професии и специалности; 
• Брой проведени курсове; 
• Брой издадени документи - удостоверения за професионално обучение, Свиде-

телства за професионална квалификация и Свидетелства за правоспособност; 
• Начини на финансиране на професионалното обучение.
Получената информация е количествена - тя не дава възможност да се оцени и 

анализира качеството на обучението за професионална квалификация през призмата на 
ключовите фактори - материална база и финансиране на продължаващото професионално 
обучение, равнище на преподавателския и помощния учебен персонал, методология и 
методика на обучение и учебна документация, оценка и последващо сертифициране на 
резултатите от обучението. 

А Н А Л И З
 на годишната информация за 2007 г., получена от центровете за 

професионално обучение, лицензирани от НАПОО 
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1. Представяне и коментар на получените резултати 
Годишна информация за дейността си за календарната 2007 година са подали 352 

центъра. От всичките 385 центрове за професионално обучение, лицензирани до месец 
декември 2006 г., информация са подали 325 центъра, което е 85 % от общия брой ЦПО, 
които са длъжни да предоставят в НАПОО годишна информация. За сравнение през 
предходната година този процент е 48. 

От центровете, лицензирани през 2007 г., информация са подали 27 центъра. 
Сравненията, представени по-нататък в анализа, следва да се разглеждат условно 

и само като ориентировъчни, поради различната база - 65%, 48% и 85% от центровете, 
съответно за 2005, 2006 и 2007 г. 

1.1. Обучени лица 
Обобщена информацията във връзка с обучените лица през 2006 г. по професионални 

направления е представена в Таблица 1 и Графика 1. Общият брой обучени, за които 
е подадена информация, е 85510 (за 2006 г. е подадена информация за 43 113 обучени 
лица). Най-голям е броят на обучените по професионално направление “Моторни превозни 
средства, кораби и летателни апарати” - 16049 (37,2 % от общия брой обучени). Една 
от причините за големия брой обучения в това направление е повишеното търсене във 
връзка с обучението за “Водачи на МПС”. 

Няма провеждано обучение по професионалните направления “Медицинска 
диагностика и технологии” и “Опазване на околната среда”. 

           
           Таблица 1 
Брой обучените лица през 2007 г. по професионални направления 
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     Графика 1
                                                  
            Брой обучени лица по професионални направления през 2007 г. 

На Графика 2 е представена разликата между броя обучени лица през 2006 г. и 
2007 г. по професионални направления. 

     Графика 2
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Запазва се тенденцията от предишните години, брой квалификационни курсове 
да се провеждат по професиите и специалностите от професионални направления 
“Стопанско управление и администрация” и “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”. 
Тези направления са приоритетни за страната и съответно привлекателни за обучаемите. 
Провежданите проучвания от Агенция по заетостта посочват професиите от тези две 
направления като едни от найтърсените на пазара на труда. По тази причина обученията 
в областта на стопанското управление и администрацията и в областта на туризма са 
найчесто финансирани от Дирекциите “Бюро по труда”. 

От анализа на годишната информация за дейността на центровете през 2007 г. могат 
да се правят изводи в посока на хипотезата, че търсенето на професии от професионални 
направления “Художествени занаяти”, “Медицинска диагностика и технологии” и “Опазване 
на околната среда” на пазара на труда е по-малко в сравнение с другите направления. 
Тази хипотеза се потвърждава и от обстоятелството, че към тези професии се наблюдава 
най-малък интерес за лицензиране от страна на ЦПО. Тази тенденция се запазва и през 
трите години, за които НАПОО събира годишна информация. 

Проведено е професионално обучение общо по 137 професии (90 през 2006 г.), като 
най-голям брой курсисти са обучени по следните 15 професии (Таблица 2): 

     
           Таблица 2
Брой обучени лица през 2007 г. по професии 

(Процентите са изчислени спрямо общия брой обучени лица.) 

Горната информация е илюстрирана графично на Графика 3.
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     Графика 3 

В Таблица 3 е показана разликата в броя на обучените лица по професиите, по 
които най-често се провежда обучение през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. Сравнението е спрямо 
десетте най-предпочитани професии през 2005 г. и петнайсетте най-предпочитани през 
2006 г. 

           Таблица 3 
Брой обучени лица през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. по професии 
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Данните в Таблица 3 са илюстрирани в Графика 4. 

     Графика 4

Квалификационни курсове 
От общо 8834 квалификационни курса, 6322 са проведени за обучение по част от 

професия, а за обучение за цяла професия с придобиване на степен на професионална 
квалификация са проведени 2512 курса. Запазена е тенденцията, преобладаващата част 
от квалификационните курсове да са за обучение по част от професия. По-голямата част 
от центровете предпочитат да провеждат кратки курсове. Основните причини, установени 
от експертите на НАПОО са: по-лесна организация, по-лесно се привличат курсисти с 
по-ниската цена за обучението, издаване на държавно признат документ за по-кратко 
обучение, не е задължително спазването на Държавните образователни изисквания, не се 
организират и провеждат държавни изпити. Все още недостатъчно се оценяват различията 
между двата документа - “Удостоверение за професионално обучение” (образец 3-37 
на МОН) и “Свидетелство за професионална квалификация” (образец 3-54 на МОН) от 
страна както на обучаемите, така и на работодателите. 

Издадени документи 
Общият брой издадени документи в центровете за професионално обучение е 

113459, от които Удостоверения за професионално обучение - 54144, Свидетелства за 
професионална квалификация - 13830, Свидетелства за правоспособност - 15485. Някои 
от обучените са завършили обучението с два документа (например “Удостоверение за 
професионално обучение” и “Свидетелство за правоспособност”). Информацията за 
издадените документи е представена в Графика 5. 
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     Графика 5
         Видове документи

Графика 6 отразява разликата в броя по видове документи, издадени през 2005 г., 
2006 г. и 2007 г. 

     Графика 6
          Видове документи
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1.4. Финансиране на обучението 
Във връзка с финансирането през 2007 г. се наблюдава промяна в тенденцията от 

2005 и 2006 г. Най-голям е броят курсове, финансирани със средства на работодателите- 
8236 курса. Следва делът на курсовете, финансирани от обучаемите - 2013 курса. 
Финансирани от Агенцията по заетостта са 2679 курса, по национални програми - 177 
курса и по програми на ЕС - 438 курса. Увеличението на относителния брой курсове, 
финансирани от работодетелите, е доказателство за необходимостта от квалифицирана 
работна ръка и за раздвижване на производството и пазара на труда. 

           
           Таблица 4 

     
     
       Графика 8
         Курсове финансирани от/ по през 2006 и 2007 г. (сравнение)
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     Графика 7
        Курсове организирани от/ по през 2007 г.

Особен интерес във връзка с търсенето на пазара на труда представлява разпреде-
лението на предпочитанията към различните професии и специалности в трите групи, 
представено в Таблица 5, Таблица 6 и Таблица 7. 

          

           Таблица 5 
Проведени курсове, финансирани със средства на обучаемите през 2006 г. 

2007 г. 
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     Графика 11
       Брой курсове финансирани от обучаеми

           
           Таблица 6 
Проведени курсове, финансирани от работодателите през 2006 г. 
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     Графика 10

           Таблица 7
Проведени курсове, финансирани от Агенцията по заетостта през 2006 г. и 

2007 г.
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     Графика 8
        Наименование и код на курсовете

За първа година e предоставена информация за лицата, получили документи в 
съответствие с чл. 40 от ЗПОО - валидиране на професионални компетенции, придобити 
на работното място. Общият брой на издадените документи са 4496. 

2. Основни изводи 
Набирането на годишна информация от центровете за професионално обучение се 

осъществява от НАПОО за трета година. То е част от системата за последващ контрол 
на центровете и е от изключителна важност за формирането на бъдещата политика на 
агенцията. В тази връзка може да се направят следните изводи: 

- На този етап от дейността на НАПОО, получаването на годишна информация 
от центровете е единственият начин за непрекъснато наблюдение и възможност 
за контрол върху дейността им във връзка с изпълнението на чл. 49а, ал. 10, т. 1 
и т. 2 от ЗПОО, които регламентират условията за отнемане на лицензия, когато 
ЦПО не е започнал да осъществява дейност най-късно 12 месеца от издаването на 
лицензията или е преустановил дейността за повече от 12 месеца. 

- Използваната от НАПОО методика за събиране на годишна информация от 
ЦПО е работеща и достатъчно надеждна от гледна точка на набирането на данни във 
връзка с пазара на обучаващи услуги за лица над 16-годишна възраст в страната, 
търсенето на професии и специалности на пазара на труда, начина на организиране 
и финансиране на квалификационното обучение. 

- Набирането на годишна информация от всички лицензирани ЦПО създава 
възможност за пълен, обективен и точен анализ на провежданото професионално 
обучение в страната, необходим за ефективното осъществяване на основните 
функции на НАПОО, свързани с качеството на обучението и осъществяване на 
координираща роля в системата за професионално образование и обучение. 
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	 Лицензия	№	200712518
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Технически	университет,	
гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Фотограф”,	код	213020
-	специалност		“Фотография”,	 код	2130201	 -	 трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Тоноператор”,	код	213040
-	специалност		“Тоноператорство”,	код	2130401	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист“,	код	345110		
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги“,	код	345040		
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист“,	код	345110		
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Машинен	техник“,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите“,	код	5210101	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ“,	код	5210105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	оператор“,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини“,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Стругар”,	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция		
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция	
Професия		“Електротехник“,	код	522010

С	П	И	С	Ъ	К
на	лицензираните	центрове	за	професионално	обучение	от	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	

обучение	през	2008	г.
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-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220103	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220110	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	по	комуникационни	системи”,	код	523010
-	специалност		“Телекомуникационни	системи”,	код	5230102	-	трета	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия	“Монтьор	по	комуникационни	системи”,	код	523020
-	специалност		“Телекомуникационни	системи	“,	код	5230202	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник	на	електронна	техника”,	код	523030
-	специалност	 “Промишлена	електроника”,	код	5230301	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Микропроцесорна	техника”,	код	5230302	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електронно	уредостроене”,	код	5230303	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	електронна	техника”,	код	523040
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Микропроцесорна	техника”,	код	5230402	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Електронно	уредостроене”,	код	5230403	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии“,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърни	мрежи“,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник	по	автоматизация”,	код	523070
-	специалност		“Автоматизация	на	непрекъснати	производства“,	код	5230701	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Автоматизирани	и	роботизирани	системи“,	код	5230703	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	по	автоматизация”,	код	523080
-	специалност		“Автоматизирани	системи“,	код	5230801	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Техник	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525050
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250501	-	трета	степен	на	професионална	подготовка
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250502	-	трета	
степен	на	професионална	подготовка
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	подготовка
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	подготовка
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	 Лицензия	№	200712519
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЛБ	ЛАКТ”	ЕООД,	гр.	Стара	
Загора,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Техник	на	електронна	техника”,	код	523030		
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230301	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010	
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410103-	
трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202-	
втора	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712520
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“КАЛПАКОВ”	ЕООД,	гр.	Хаско-
во,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712521
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“АУРА	-	Л”	ООД,	гр.	Варна,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200712522
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЕНИГМА	БГ”	ЕООД,	гр.	Плов-
див,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		”Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
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Професия		“Козметика”,	код	815020
-	специалност	“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
	 Професионално	направлeние	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и	
кожени	изделия”
Професия	Шивач”,	код	542110
-	специалност	“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200712523
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Курортно	строителство”	
ООД,	гр.	Варна,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност	 “Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност	 “Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	 “Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност	 “Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност	 “Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност	 “Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация

	 Лицензия	№	200712524
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Евро	проджект	консулт”	ООД,	
гр.	Пловдив,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040	
-	специалност	“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	металургията”,	код	5210103	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	за	гореща	обработка	на	металите”,	код	5210302	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	 за	 заваряване”,	 код	5210303	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	металургията”,	код	5210403	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Електротехник”,	код	522010
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220103	-	трета	степен	на	
професионална	ква	лификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	 код	 5220203	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност	 “Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010	
-	специалност		“Строителството	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Водно	строителството”,	 код	5820103	 -	 трета	степен	на	професионална	
квалификация,
-	специалност		“Транспортно	строителството”,	код	5820104	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Геодезист”,	код	582020	
-	специалност		“Геодезия”,	код	5820201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация	
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	 “Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекиджийство”,	код	58203011	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
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-	специалност	“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-растениевъд“,	код	621010	
-	специалност	 “Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Растениевъд“,	код	621030	
-	специалност	 “Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника“,	код	621080	
-	специалност	 “Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност	 “Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712525
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Брайт	2000”	ООД,	гр.	Пловдив, 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност	 “Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
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-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712526
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ДЖИ	ТИ	АЙ	КОМПЮТРИ”	
ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Металообработване	и	машиностроене”,	код	521
Професия	“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ”,	код	5210105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Машини	и	съоръжения	в	дървообработващата	промишленост”,	код	5210108	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	за	гореща	обработка	на	металите”,	код	5210302	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	 за	 заваряване”,	 код	5210303	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Специално	машиностроене”,	код	5210402	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	металургията”,	код	5210403	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ”,	код	5210405	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
	 Професионално	направление	“Електроника	и	автоматизация”,	код	523
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност	 “Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Химични	продукти	и	технологии”,	код	524
Професия		“Химик-технолог”,	код	524010
-	специалност		“Технология	на	целулозата,	хартията	и	опаковките”,	код	5240109	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Химик-оператор”,	код	524060
-	специалност		“Технология	на	целулозата,	хартията	и	опаковките”,	код	5240609	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712527
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“МУДИ	ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”	
ООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист	“,	код	345110		
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация		
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения“,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712528
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ПЪЗЕЛ	ФИНАНС	И	ЛИЗИНГ”	
ЕАД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	профе-
сионално	образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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	 Лицензия	№	200712529
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	Сдружение	 “Институт	 за	
приложни	социално	икономически	иследвания	и	продължаващо	обучение”	 ,	 гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	01/	09.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,		код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност		“Горско	стопанство”,	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Дивечовъд”,	код	623050
-	специалност		“Горско	и	ловно	стопанство”,	код	6230501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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	 Лицензия	№	200712530
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	Сдружение	 с	 нестопанска	
цел	“Европейско	развитие”,	гр.	Тетевен,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	про-
фесионалното	образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	
Националната	 агенция	 за	 професионално	 образование	 и	 обучение	 (протокол	№	02/	
23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	762010	
-	специалност		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	7620101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Еколог”,	код	851010	
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712531
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Бизнес	контакти”	ЕООД,	гр.	
Бургас,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност	“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Икономист”,	код	345010
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3450101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	код	3450102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3450103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3450104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Секретарски	и	офис	дейности”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
	 Професионално	направление	“Електроника	и	автоматизация”,	код	523
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712532
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“Делфи	 груп”	ЕООД,	 гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020



146

-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712535
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Сдружение	“Образование	
за	възрастни”,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност	 “Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-		трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	815020	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност	“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-		трета	степен	на	
професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712536
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Джуел	5”	ООД,	гр.	София,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Козметик”,	код	815020
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-	специалност		“Козметика”,	код	815020	-	втора	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712533
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	ЕТ	 “Евростандарт	Център	
28	 -	 Румяна	Игнатова	 -	 Евънс”,	 гр.	София,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	02/	
23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес“,	код	345050		
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Камериер“,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство“,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фризьор”,	код815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	815020	-	втора	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712537
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Бютимед”	ООД,	гр.	София,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	дървообработващата	промишленост”,	код	5210108	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		”Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	електронна	техника”,	код	523030
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230301	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Техник-технолог	в	дървообработването”,	код	543010
-	специалност	 „Мебелно	производство”,	код	5430101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Работник	в	помощно	стопанство	в	хотелиерството”,	код	811050
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110501	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код		811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712534
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Социално	учебно	-	професио-
нално	заведение	“Пеньо	Пенев”,	община	Главиница,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
02/	23.01.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Шлосер”,		код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	52311101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	„Строител”,	код	582030
-	специалност		„Мазилки	и	шпакловки”,	код	582203305	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		„Растениевъдство”,	код	6210301	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		„Животновъд,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	 6230604	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	заведения	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090	
-	специалност		“Работник	в	производство	на	кулинарни	изделия	в	заведения	за	хранене	
и	развлечиния”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712538
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Междуучилищен	център	по	
трудово	-	политехническо	обучение,	гр.	Ихтиман,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	03/	
20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Металообработване	и	машиностроене”,	код	521
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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	 Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”,	код	541
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и	
кожени	изделия”,	код	542
Професия		“Работник	в	производство	на	облекло”,	код	542090
-	специалност		“Производство	на	облекло”,	код	5420901	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Производство	на	изделия	от	дървесина”,	код	543
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Озеленяване	и	цветарство”,	код	622
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Горско	стопанство”,	код	623
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетеринг”,	
код	811
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712539
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Интербизнес	РС”	ЕООД,	гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,		код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
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Професия	“Деловодител”,	код	346030
-	специалност		“Деловодство	и	архив”,	 код	3460301	 -	 първа	 степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация		
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация	
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120	
-	специалност	 “Автобояджийство”,	код	5251201	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация	
-	 специалност	 “Автотенекеджийство”,	 код	5251202	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
ква-лификация	
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	производството	на	облекло”,	код	542090	
-	специалност		“	Производство	на	облекло”,	код	5420901	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Килимар”,	код	542130
-	специалност	 “Ръчно	изработване	на	килими”,	код	5421301	-	първа	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030	
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност	“Производство	на	тапицирани	изделия”,	код	5430302		-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност	 “Производство	 на	 врати	 и	 прозорци”,	 код	 5430305	 -	 първа	 степен	 на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,		код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи“,	 	 код	 5820502	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Пътен	строител“,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност	 “Организация	на	обслужването	 в	 хотелиерството”,	 код	8110201	 -	 трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност	 “Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност	 “Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения“,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	 “Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Аниматор”,	код	812040
-	специалност	“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712540
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	 “ДЖЕЙ	 -	СИ	ХОЛДИНГС”	
ООД,	гр.	Варна,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,		код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	транспортна	техника”,	код	5220207	-		втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	 подемна	и	 асансьорна	 техника”,	 код	 5220209	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	 техника”,	 код	 5220405	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Газова	 	 техника”,	 код	 5220406	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Пристанищна	механизация”,	код	5250603	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	 “Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712541
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	 “БОНИ	РИЕ”	ЕООД,	 гр.	
Дупница,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060																																									
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код	343010	 	 	 	 				
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация	 	 	 	 	 																										
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 	 	
-	специалност	“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация																																					
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	 подемна	и	 асансьорна	 техника”,	 код	 5220209	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220405	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация	
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация	
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекиджийство”,	код	58203011	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
втора	степен	на	професионална	квалификация	
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	 в	 хотелиерството”,	 код	8110201	 -	 трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712542
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“ВИ-ДЖИ-2007”	ООД,	 гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	 код	2130701	 -	 трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес“,	код	345050		
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер“,	код	345060		
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация	
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	 код	3460201	 -	 втора	 степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия	“Техник-озеленител”,	код	622010
-	специалност		“Парково	 строителство	и	 озеленяване”,	 код	 6220102	 -	 трета	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство“,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-		втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
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Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	815020	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител“,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност“,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти“,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712543
	 Издаден	 на	 Център	 за	 професионално	 обучение	 към	СД	 “КАМЕЛИТА-ПЖ-
ЖИЛКОВ,	ПЕТРОВ,	ПЕТРОВ”	,	гр.	Сандански,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	03/	
20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	 техника”,	 код	 5220406	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	тапицирани	изделия”,	 код	5430302	 -	първа	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		”Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		”Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Външни	ВиК	мрежи”,	 код	 5820502	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	 насаждения”,	 код	 6210103	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия	“Готвач”,	код	811070
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-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712544
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“Деметра	27”	ЕООД	 ,	 гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070	 	 	 	 	
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	код	2130701	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация	
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 															
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	комуникационни	системи”,	код	523020
-	специалност		“Радио	и	телевизионна	техника”,	код	5230201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712545
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	Международен	банков	
институт,	 гр.	 София,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010
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-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
-	специалност		“Митническа	и	данъчна	администрация”,	код	3440201	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация

	 Лицензия	№	200712546
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ПГСАГ	“Пеньо	Пенев”,	гр.	
Русе,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	03/	20.02.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	графика”,	код	213060	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345010
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3450101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	код	3450102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3450104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Огняр”,		код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалиф-
икация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора		степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
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Професия		“Озеленител”,	код	622020	
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-		втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712547
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Професионална	гимназия	
по	механоелектротехника	“Девети	май”,	гр.	Червен	бряг,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Машинен	оператор“,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини“,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	монтьор“,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите“,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Монтьор	на	електронна	техника”,	код	523040
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии“,	код	5230601	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	текстилното	производство”,	код	542030
-	специалност		“Плетачно	производство”,	код	5420303	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	 5420501	 -	 втора	 степен	 на	
професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712548
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Б.И.Г.	Проджект”	ООД,	гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	 код	2130701	 -	 трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Компютърен	аниматор”,	код	213050
-	специалност		“Компютърна	анимация”,	код	2130501	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341010
-	специалност		”Продавач-консултант”,	 код	3410101	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код	343010	
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Застрахователно	дело”,	код	3430102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
-	специалност		“Митническа	и	данъчна	администрация”,	код	3440201	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Митническо	 и	 данъчно	 обслужване”	 код	 3440202	 -	 втора	 степен	 на	
професионална	квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345010
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3450101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	 код	 3450102	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3450103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3450104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3450101	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация	
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460201	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
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Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	5523050
-	специалност		”Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване“,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране“,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	и	технология	на	облекло	от	кожи”,	код	5420402	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Водно	 строителство”,	 код	 5820103	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Транспортно	строителство”,	код	5820104	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210201	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност	“Козметика”,	код	815020	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712549
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“И.ФО.ЖЕ.КО	България”	
АД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Икономист”,	код	345010
-	специалност		“Търговия”,	код	3450102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Снабдител”,	код	345080
-	специалност		“Снабдител”,	 код	 3450801	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712550
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	сдружение	с	нестопанска	цел	
“Академия	БГ”,	гр.	Кърджали,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		„Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		„Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация.
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		”	Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		„Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		„Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	 насаждения”,	 код	 6210103	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Растителна	 защита	 и	 агрохимия”,	 код	 6210107	 -	 трета	 степен	 на	
професионална	квалификация
Професия		“Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
-	специалност		„Лозаровинарство”,	 код	 6210201	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		„Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Коневъдство	и	конна	езда”,	код	6210407	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	първа	и	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		„Техник-озеленител”,	код	622010
-	специалност		„Цветарство”,	 код	6220101	 -	 трета	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност		“Горско	стопанство”,	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Дивечовъд”,	код	623050
-	специалност		“Горско	и	ловно	стопанство”,	код	6230501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	762010
-	специалност		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	7620101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	8110
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
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-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		„Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код		811090
-	специалност		„Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		„Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Планински	водач”,	код	812020
-	специалност		„Туризъм”,	код	8120201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		„Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		„Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		„Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	8611010
-	специалност		„Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	86110101	-	трета	степен	на	про-
фесионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712551
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“ФУУДС	КЪНСЪЛТАНТС	
СЪРВИСИС”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	 в	 хотериерството”,	 код	8110201	 -	 трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
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Професия		“Сервитьор-барман“,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност“,	код	812010	
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712552
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	Фондация	 “ЦЕНТЪР	ЗА	
СОЦИАЛНИ	И	ИКОНОМИЧЕСКИ	ИНИЦИАТИВИ”,	гр.	Ловеч,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
04/	05.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направлeние	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и	
кожени	изделия”
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	рестронатьорство	и	кетеринг”
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Фризьорски	и	козметични	услуги”
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		”Фризьорство”,	 код	 8150101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Козметика”,	код	815020
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-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712553
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Национално	сдружение	на	
козметиците	”Здраве	и	красота”	ООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	05/	
19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	8120401
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200712554
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЕВРОБУЛ	ТРЕНИНГ”	ООД,	гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Финанси,	банково	и	застрахователно	дело”
Професия		“Финансист”,	код	343010	
-	специалност		”Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
	 Професионалн	о	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3451101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
	 Професионално	направление	“Химични	продукти	и	технологии”
Професия		“Лаборант”,	код	524040
-	специалност		“Технологичен	и	микробиологичен	контрол	в	химични	производства”,	код	
5240401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Технологичен	 и	микробиологичен	 контрол	 хранителни-вкусови	 произ-
водства”,	код	5240402	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Опазване	на	околната	среда”
Професия	“Еколог”,	код	851010
-	специалност	“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8150101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712555
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“КПМГ	Бизнес	Сървисис”	
ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Финанси,	банково	и	застрахователно	дело”
Професия		“Финансист”,	код	343010	
-	специалност		”Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация	
-	специалност		”Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес	 услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3451101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и		мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	 код	3460201	 -	 втора	 степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712556
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Светман”	ООД,	гр.	Варна,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация		
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация	
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
-	специалност		“Митническа	и	данъчна	администрация”,	код	3440201	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,		код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,		код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация		
Професия		“Оператор	на	компютър“,	код		345100
-	специалност		“Текстообработване	“,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Офис-мениджър”,	код	346010
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-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Деловодител“,	код	346030
-	специалност		“Деловодство	и	архив“,	 код	3460301	 -	 първа	 степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	 настилки”,	 код	5820306	 -	 втора	 степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Портиер-пиколо“,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
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	 Лицензия	№	200712557
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“АВТОШКОЛА	ПАНТАЛЕЕВ”	
ЕООД,	гр.	Добрич,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		”Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	 подемна	и	 асансьорна	 техника”,	 код	 5220209	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия	“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030,
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация



173

Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430305	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Водно	строителство”,	код	5820103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Транспортно	строителство”,	код	5820104	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност	 “Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
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-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код		8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712558
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН	
ЦЕНТЪР”	АД,	 гр.	София,	 на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	аниматор”,	код	213050
-	специалност		“Компютърна	анимация”,	код	2130501	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	код	2130701	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3451101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451105	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация	
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Офис-секретар”,	код	346020
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-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация	
Професия	“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии“,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи“,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии“,	код	5230601	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи“,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване“,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране“,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност	 “Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения“,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност	 “Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	 “Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101,	трета	степен	на	
професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712559
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЕКСПЕРТ	МИКРО”	ООД,	гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Техник	на	електронна	техника”,	код	523030
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230301	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Микропроцесорна	техника”,	код	5230302	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	електронна	техника”,	код	523040
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Микропроцесорна	техника”,	код	5230402	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200712560
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“Девня	Цимент”	АД,	 гр.	
Девня	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Икономист”,	код	345110		 																																							
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация																																					
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
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код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Строителен	техник”,	код	582010	
-	специалност		“Строителството	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация	
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекиджийство”,	код	58203011	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация	
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	 Лицензия	№	200712561
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“БАУМИТ	-	БЪЛГАРИЯ”	ЕООД,	
гр.	Елин	Пелин	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Строителство	и	геодезия”,	код	582
Професия	“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	 и	 довършителни	 дейности”,	 код	 5820501	 -	 първа	 степен	 на	
професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200712563
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Дани	91”	ООД,	гр.	Сандански 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3440101	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация	
Професия		“Икономист”,	код	345010
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-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3450103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3450104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство	“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200712562
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Професионална	гимназия	
по	селско	стопанство	”Боруш”,	с.	Крушето,	общ.	Горна	Оряховица	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемнотранспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемнотранспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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	 Лицензия	№	200812564
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	”БЕРЕТА	ТРЕЙДИНГ”	ООД,	гр.	
София	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	 охрана”,	 код	 8610102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020
-	специалност		“Търсене,	спасяване	и	извършване	на	аварийно-възстановителни	работи”,	
код	8610201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация	 	

	 Лицензия	№	200812565

	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	“РУСАЛКА	ТУР”	АД,	 гр.	
Варна	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	05/	19.03.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		„Бизнес	услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		„Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100
-	специалност		„Текстообработване”,	код	3451001	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		„Бизнес	администрация”,	код	3450303	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис	секретар”,	код	346020
-	специалност		„Административно	обслужване”,	код	3450201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Икономист	-	информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		”Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност	 “Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	 увреждания	 	и	 хронични	забо-
лявания”,	код	7620202,	трета	степен	на	професионална	квалификация	
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
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-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	в	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		„Селски	 туризъм”,	 код	 8120102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812566
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	БЪЛГАРСКА	АСОЦИАЦИЯ	
КАУЧУКОВА	ПРОМИШЛЕНОСТ,	 гр.	София	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	06/	
16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	химическата	промишленост”,	код	5210409	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	521040901	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	електронна	техника”,	код	523040
-	специалност		“Промишлена	електроника”,	код	5230401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Химик-оператор”,	код	524060
-	специалност		“Технология	на	полимерите”,	код	5240606	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	полимерните	производства”,	код	524090
-	специалност		“Преработване	на	полимери”,	код	5240901	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
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	 Лицензия	№	200812567
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Тривиум”	АД,	гр.	Сливен	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210101	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ”,	код	5210105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		„Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		„Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812568
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ВЕКО	-	ИНЖЕНЕРИНГ”	АД,	гр.	
Сливен	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210101	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ”,	код	5210105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност	 „Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		„Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		„Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812569
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	Сдружение	 “ЕВРО	 -	ТОК	
БЪЛГАРИЯ”,	 гр.	София	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Хлебар-сладкар”,	код	541030
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-	специалност	“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност	 	 “Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия	“Ресторантьор”,		код	811060
-	специалност	“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	“Кетеринг”,	код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Готвач”,	код	8110701
-	специалност	“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност	“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110901	
-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	8110902	-	първа	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812570
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“БЕЧ”	ЕООД,	гр.	Казанлък	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Техник	на	транспортна	техника”,	код	525010
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	 охрана”,	 код	 8610102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020
-	специалност		“Търсене,	спасяване	и	извършване	на	аварийно-възстановителни	работи”,	
код	8610201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812571
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ЕТ	“ДАНИ-ЛАЗАРИЯ	ЛИЧЕВА”,	
гр.	Плевен	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	 образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812572
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ЕТ	“Василка	Николова	-	Тива”,	
гр.	Русе	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)
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Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”	3460201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 сладкарски	изделия”,	 код	5410302	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност	 “Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		„Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-		втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812573
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	„ЕМБИЕНТ”	ООД,	гр.	София	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация



188

Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812574
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ФСК	КАРТЕЛ”	ЕООД,	гр.	
София	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Продажби	на	едро	и	дребно”
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	345060	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Снабдител”,	код	345080
-	специалност		“Снабдител”,	 код	 345080	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
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Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация

	 Лицензия	№	200812575
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	 “Национална	школа	по	
мениджмънт”,	 гр.	София	 на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	06/	16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
УС	на	НАПОО	на	основание	чл.	47,	т.	4	от	ЗПОО	лицензира	Център	за	професионално	
обучение	 към	сдружение	 “Национална	школа	 по	мениджмънт”,	 гр.	 София,	 за	
извършване	и	удостоверяване	на	професионално	обучение	с	придобиване	на	степен	на	
професионална	квалификация,	съгласно	чл.	12,	т.	1,	2	и	6	и	в	съответствие	с	чл.	49а,	ал.	
1	от	ЗПОО	по		следните	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Продажби	на	едро	и	дребно”
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Финанси,	банково	и	застрахователно	дело”
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		”Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		”Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност	 “Административно	обслужване”,	 код	3460101	 -	 трета	 степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	 специалност	 “Административно	обслужване”,	 код	3460201	 -	 втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	2008712576
	 Издаден	 на	 Център	 за	 професионално	 обучение	 към	СНЦ	 “ЯМБОЛСКА	
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА	ПАЛАТА”,	гр.	Ямбол	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	06/	
16.04.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	-	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Снабдител”,	код	345080
-	специалност		“Снабдител”,	 код	3450801	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202	
-		втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
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Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 сладкарски	изделия”,	 код	5410302	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусова	 промишленост”,	 код	 5410501	 -	 първа	 степен	 на	
професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производство	на	обувни	и	кожено-галантерийни	
изделия”,	код	542070
-	специалност		“Производство	на	обувни	изделия”,	код	5420701	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Обущар”,	код	542120
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	 специалност	 “Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
-	специалност		“Механизация	на	 селското	 стопанство”,	 код	6210801	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация



192

Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812577
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	сдружение	 “Регионален	
център	 за	 подготовка	 на	 кадри	 за	шивашката	 и	 кожарската	 промишленост	 в	
Северен	Централен	планов	район”,	гр.	Русе	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	07/	
21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Дизайнер”,	код	214010
-	специалност		”Детски	играчки	и	сувенири”,	код	2140105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Моден	дизайн”,	 код	2140108	 -	 трета	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и	
кожени	изделия”
Професия		“Моделиер-технолог	на	облеклото”,	код	54204
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	и	технология	на	облеклото	от	текстил”,	код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Конструиране,	 моделиране	 и	 технология	 на	 облеклото	 от	 кожи”,	 код	
5420402	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	кожи”,	код	5420501	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	обувни	и	кожено-галантерийни	изделия”,	код	
542060
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	и	технология	на	обувни	изделия”,	код	5420601	
-		трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	и	технология	на	кожено-галантерийни		изделия”,	
код	5420602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производство	на	обувни	и	кожено-галантерийни	
изделия”,	код	542070
-	специалност		“Производство	на	обувни	изделия”,	код	5420701	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Производство	на	кожено-галантерийни	изделия”,	код	5420702	-	втора	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	производство	на	облекло”,	код	542090
-	специалност		“Производство	на	облекло”,	код	542091	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	обувно	и	кожено-галантерийно	производство”,	код	542100
-	специалност		“Обувно	и	кожено-галантерийно	производство”,	код	5421001	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	541101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Обущар”,	код	542120
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Бродировач”,	код	542150
-	специалност		“Бродерия”,	код	5421501	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812578
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	фондация	 “Демокрация	
и	сигурност”,	 гр.	София	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	 професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010	
-	специалност		”Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3451101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификаци
	 Професионално	направление	“Социални	дейност”
Професия		“Посредник	на	трудова	борса”,	код	762010
-	специалност	“Посредник	на	трудова	борса”,	код	7620101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”
Професия		“Охранител”,	код	861010
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-	специалност		“Банкова	 охрана	 и	 инкасова	 дейност”,	 код	 8610101	 -	 трета	 степен	 на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812579
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ИПОН	1”	ООД,	гр.	София	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020
-	специалност	“Търсене,	спасяване	и	извършване	на	аварийно-възстановителни	работи”,	
код	8610201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812580
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	EТ	“ДРАГАНОВА-31-	Гана	
Драганова”,	 гр.	Пловдив	 на	основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,		код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Арматура	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Вътрешна	облицовка	и	настилка”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външна	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	811070	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведенията	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
 

	 Лицензия	№	200812581

	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Верити	България”	ЕООД,	гр.	
Русе	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжение	за	 заваряване”,	 код	5210303	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
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-	специалност		“Парково	 строителство	и	 озеленяване”,	 код	6220102	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горско	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Охранител”,	код	861010	
-	специалност		“Банкова	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Лична	 охрана”,	 код	 8610102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103		-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812582
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Гранд	Хотел	София”	АД,	гр.	
София	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	профес-
ионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
факиция
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Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	завадения	за	хранене	и	развлечения”,	код	
8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	завадения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведения	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Работник	обслужване	на	заведения	за	хранене	и	развлечения”,	код	8110902		
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организация	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812583
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Фондация	“ЕЙНДЖЪЛ”,	гр.	
Враца	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	58204
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5430401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5430402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5430501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5430502	-	втора	степен	на	професионална	квали.
фикация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”	код		6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501,	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812584
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“СОЦИАЛЕН	ЕКО	ФОРУМ”,	гр.	
София	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5430801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код		6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211102	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120	
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство“,	код	6211201	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство“,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Свиневъдство“,	 код	6211203	 -	 първа	 степен	на	професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Птицевъдство“,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зайцевъдство“,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство“,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
ttпециалност		 “Бубарство“,	 код	 6211207	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	 6230604	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
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	 Лицензия	№	200812585
Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ФОНДАЦИЯ	“РОМА-МЕЗДРА”,	гр.	
Мездра	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5430401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5430402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5430501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5430502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”	код		6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
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-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812586
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“СОЦИАЛЕН	ФОРУМ”,	гр.	
София	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
Професия	“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5430801	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код		6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност	 “Тютюнопроизводство”,	 код	 6211102	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“	Работник	в	животновъдството”,	код	621120	
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство“,	код	6211201	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство“,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Свиневъдство“,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство“,	 код	6211204	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Зайцевъдство“,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Пчеларство“,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Бубарство“,	 код	 6211207	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812587
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“РИЛАПЛАСТ”	АД,	гр.	Самоков 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	07/	21.05.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5430801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
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-	специалност		“Животновъдство”,	код		6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211102	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Работник	в	животновъдството”,	код	621120	
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство“,	 код	6211201	 -	 първа	 степен	на	 про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство“,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Свиневъдство“,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство“,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зайцевъдство“,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство“,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Бубарство“,	 код	 6211207	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	 6230604	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация

	 Лицензия	№	200812588
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	Общинско	предприятие	“Социално	
обслужване”,	гр.	Поморие,на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430305	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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Професия	“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация;	
-	специалност		“Бояджийски	 работи”,	 код	 5820309	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812596
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“ИЗОБЛОК”	ЕООД,	гр.	Казанлък,на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,		код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	код	34510201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	 код	 3451101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хидроенергетика”,	код	5220403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	 техника”	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортни	средства	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Зърносъхранение,	 зърнопреработка	 и	 производство	 на	фуражи”,	 код	
5410201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410204	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 “Производство	на	растителни	масла,	маслопродукти	и	етерични	масла”,	
код	5410208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност	 “Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	и	монтаж	на	вътрешно	обзавеждане	на	кораби”,	код	5430204		
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Моделчество	и	дървостругарство”,	код	5430205	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Дърворезно	амбалажно	и	паркетно	производство”,	код	5430206	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървесни	плочи”,	код	5430207	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	фурнир	и	слоиста	дървесина”,	код	5430208	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървени	детски	играчки”,	код	5430209	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050	
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	 код	 5820502	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211103	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични	масленни	и	медоносни	култури”
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	62111201	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зайцевъдство”,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство”,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Бубарство”,	 код	 6211207	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	пътници”,	 код	8400901	 -	 първа	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	товари”,	код	8400902	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
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-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812589
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“ПИ	АКАДЕМИ”	ЕООД,	гр.	Варна, 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812590
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	„ВРЗ-КАРЛОВО”	АД,	гр.	Карлово,на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	 за	 заваряване”,	 код	5210301	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090,
-	специалност		„Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация

	 Лицензия	№	200812591
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“ЕС	ЖИ	ДИ”	ЕООД,	гр.	София,на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Полиграфист”,	код	213030
-	специалност		“Полиграфия”,	код	2130301	 -	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетеренг”
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
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Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Фризьорски	и	козметични	услуги”
Професия	“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812592
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“НИКЕ	ГОРДОСТ	ПРОДЖЕКТ”	
ООД,	гр.	София,на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
	 Професионално	направление	“Продажби	на	едро	и	дребно”
Професия	“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална		
квалификация
	 Професионално	направлeние	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия	“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	рестронатьорство	и	кетеринг”
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	 в	 хотелиерството”,	 код	8110201	 -	 трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Рестораньор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110601	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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	 Лицензия	№	200812593
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“ЗЛАТАНИ”	ЕООД,	гр.	Варна,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професионално	направление	“Продажби	на	едро	и	дребно”
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална		
квалификация

	 Професионално	направлeние	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	рестронатьорство	и	кетеринг”
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Рестораньор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110601	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812594
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	Сдружение	“Училищно	настоя-
телство	към	СОУ	“Цар	Симеон	Велики”	град	Видин”,	гр.	Видин,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	трета	степен	на	професионал-
на	квалификация
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Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010	
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация	
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Oрганизация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812595
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	“ХМ	ТОМИ”	АД,	гр.	Добрич,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	08/	18.06.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
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Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Зърносъхранение,	 зърнопреработка	 и	 производство	 на	фуражи“,	 код	
5410201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	на	мляко	и	млечни	продукти“,	код	5410202	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба“,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки“,	код	5410205	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	захар	и	захарни	изделия“,	код	5410206	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 сладкарски	изделия”,	 код	5410302	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,		код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5430801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения“,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812597
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	“ЛОТ	 -	 КОНСУЛТ”	ЕООД,	 гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		”Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност	“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	стротелство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност	 ”Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820501	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812598
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“АрСи	Профешънъл	център”	
ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Водно	строителство”,	код	5820103	-	трета	степен	на	професионално	квали-
фикация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050	
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	 код	 5820502	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812599
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“Промишлено	строителство	
-	Холдинг”	ЕАД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	 -	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство	“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Строител	на	релсови	пътища	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820602	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
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Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812600
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	ЧИТАЛИЩЕ	 “НОВ	ПЪТ	
–	НЕВО	ДРОМ”,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812607
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ПГ	по	туризъм	и	хранителни	
технологии	 “Никола	Димов”,	 гр.	Пирдоп,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	
16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионалн	ква-
лификация																																																							
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
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-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410103	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор“,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812608
	 Издаден	на	Център	 за	 професионално	обучение	 към	Сдружение	“ЦЕНТЪР	ЗА	
СОЦИАЛНО	ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”,	гр.	Пловдив,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	
16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010	 	 	 	 	
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация	 																																																							
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 										
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812609
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ИЗИ	АСЕТ	МЕНИДЖМЪНТ”	
АД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		”Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизне-услуги”,	 код	 3450401	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Деловодител”,	код	346030
-	специалност		“Деловодство	и	архив”,	 код	3460301	 -	 първа	 степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812610
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ПЛАМ”	ЕООД,	гр.	Дупница,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
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Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	заваряване”,	5210303	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	железопътна	техника”,	код	5220206	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	транспортна	техника”,	код	522020	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	 на	 електрически	 превозни	 средства	 за	 градски	
транспорт”,	код	5220208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	 подемна	и	 асансьорна	 техника”,	 код	 5220209	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202		-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Моделничество	и	дървостругарство”,	код	5430205	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Дърворезно,	амбалажно	и	паркетно	производство”,	код	5430206	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	 на	 дървесни	 плочи”,	 код	 5430207	 -	 втора	 степен	 на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	фурнир	и	слоиста	дървесина”,	код	5430208	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървени	детски	играчки”,	код	5430209		-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	 настилки”,	 код	5820306	 -	 втора	 степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060	
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	 код	5820601	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
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-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Сервитьор-барман”,	код	8110801	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812601
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“СДРУЖЕНИЕ	“РАВНОВЕСИЕ”,	
гр.	Бургас,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	 образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	6110602,	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	6110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	 код	 8150101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
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	 Лицензия	№	200812602
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“МАРИНЕЛ”	ЕООД,	гр.	Гоце	
Делчев,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	 код	 8150101	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация	 	

	 Лицензия	№	200812603
	 Издаден	 на	 Център	 за	 професионално	 обучение	 към	 “ОБРАЗОВАТЕЛНИ	
ТЕХНОЛОГИИ	-	СОФИЯ”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	
16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансист”,	код	343010	 	 	 	
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация	 	 	 	 	 		
Професия		“Икономист”,	код	345110		 																										
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010	
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотериерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация							
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност“,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812604
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ИНФОЦЕНТЪР”	ЕООД,	гр.	
Трявна,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
-	специалност		“Производство	на	хляб,	хлебни	и	сладкарски	изделия”,	код	5410102
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки”,	код	5410105
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Зидария”,	код	582030	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Ресторантьор”,	код811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812605
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЦЕНТЪР	ЗА	ИЗПИТВАНЕ	И	
ЕВРОПЕЙСКА	СЕРТИФИКАЦИЯ”	ЕООД,	гр.	Стара	Загора,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		”Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии“,	код	5230601	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи“,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Строител”,		код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо“,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност	 “Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812606
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ГРУП	-	7”	ЕООД,	гр.	София,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална
квалификация
Професия	“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Лична	 охрана”,	 код	 8610102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812611
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Професионална	гимназия	
по	селско	и	горско	стопанство,	гр.	Кърджали,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	
16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
-	специалност		“Механизация	на	горското	стопанство”,	код	6230301	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Рибовъд”,	код	624030
-	специалност		“Рибовъдство”,	 код	 6240301	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812612
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	 “МОДЕЛ	 -	СЕКЮРИТИ”	
ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		„Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
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-	специалност		„Производство	на	 сладкарски	изделия”,	 код	5410302	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542100
-	специалност		“Шивачество”,	код	5411001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код		345100
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211103	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		„Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		„Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство“,	 код	8150101,	 втора	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		„Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812613
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“АВАЛОН	-	52”	ЕООД,	гр.	
София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”,	код	541
Професия		“Техник-технолог	по	качеството	на	храни	и	напитки”,	код	541060
-	специалност		“Контрол	на	качеството	и	безопасност	на	храни	и	напитки”,	код	5410601	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Селско	стопанство”,	код	621
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Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Селекция	и	семепроизводство”,	 код	6210104	 -	 трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	код	6210105	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Растителна	защита	и	агрохимия”,	код	6210107	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
-	специалност		“Лозаровинарство”,	 код	6210201	 -	 трета	 степен	на	професионална	 ква-
лификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифик-
ация
-	специалност	 “Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Коневъдство	и	конна	езда”,	код	6210407	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Производител	на	селскостопанска	продукция”,	код	6210602	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211103	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация
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-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерично-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	6211201	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зайцевъдство”,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Пчеларство”,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Бубарство”,	 код	 6211207	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812614
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ПГЗ	“Стефан	Цанов”,	 гр.	
Кнежа,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3450501	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
	 Професионално	направление	“Секретарски	и	офис	дейности”
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора		степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Оператор	в	хранително	вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Производство	на	растителни	масла,	маслопродукти	и	етерични	масла”,	
код	5410208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Растителна	защита	и	агротехника”,	код	6210107	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Животновъд,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник	на	селскостопанска	техника”,	код	621070
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210701	-	трета	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация



229

Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812615
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ПЗГ	“Кл.	Арк.	Тимирязев”,	гр.	
Каварна,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	09/	16.07.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора		степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително	вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Зърносъхранение,	 зърнопреработка	 и	 производство	 на	фуражи”,	 код	
5410201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Производство	и	преработка	на	мляко	млечни	продукти”	код,	5410202	-	вто-
ра	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	растителни	масла,	маслопродукти	и	етерични	масла”,	
код	5410208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност	 „Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	 „Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност	 „Тютюнопроизводство”,	 код	 6211103	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		„Гъбопроизводство	и	билки,	етеричномаслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация.
Професия	“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		„Пчеларство”,	 код	 6211206	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		„Билкарство”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200812616
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	ФОНДАЦИЯ	“ИНСТИТУТ	ЗА	
СОЦИАЛНА	ПОЛИТИКА	И	СОЦИАЛНА	РАБОТА”,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	762010
-	специалност		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	7620101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812617
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЦЕНТЪР	НА	“СО	МАТ”	АД	
ЗА	ПРОФЕСИОНАЛНО	ОБУЧЕНИЕ”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	товари”,	код	8400902	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812618
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	“ЕНЕМОНА”	АД,	гр.	Козлодуй, 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Машинен	оператор“,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини“,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	 за	 заваряване“,	 код	5210303	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Електромонтьор“,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	 код	5220201	 -	 втора	 степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
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-	специалност		”Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	по	автоматизация”,	код	523080
-	специалност		“Автоматизирани	системи“,	код	5230801	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		”Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност	 ”Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”	,	код	582050
-	специалност		”Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812619
Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	Фондация	 “Алтернатива	 за	
всички”,	с.	Драгоданово,	 на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	 за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Работник	в	керамичното	производство”,	код	524080
-	специалност		“Керамично	производство”,	код	5240801			-		първа		степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
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-	специалност		„Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080	
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090	
-	специалност		“Лозаровинарство”,	 код	6210901	 -	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020	
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620102	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812620
	 Издаден	 на	Център	 за	 професионално	 обучение	 към	“Фондация	 за	развитие	
на	механизираните	 земеделски	услуги	в	България”,	 гр.	София,	 на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	10/	17.09.2008г.)
Предлагани	професии	и	специалности:
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Селско	стопанство”
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална		квали-
фикация
Професия		“Животновъдство”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	6211201	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812621
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	ВУ	“Международен	колеж”,	гр.	Добрич,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Музикант-инструменталист”,	код	212010
-	специалност		“Пиано”,	код	2120101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Ударни	инструменти”,	 код	21201115	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионална	кв-
алификация
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
-	специалност	 “Митническа	и	данъчна	администрация”,	код	3440201	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност	 “Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност	 “Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения“,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг“,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200812622
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	СНЦ	 “Дунавски	център	 за	обучение	и	развитие”,	 гр.	Свищов,	 на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес	 услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	код	341101	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105,	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	 код	3460201,	 трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Деловодител”,	код	346030
-	специалност		“Деловодство”,	 код	 3460301	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020	
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620102	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета		степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност	“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
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	 Лицензия	№	200812623
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	ЕТ	“ЕЛИ	-	ТУР	 -	Златка	Пеева	Русева”,	 гр.	Айтос,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация	
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 											
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020		
-	специалност		“Митническо	и	данъчно	обслужване”,	код	3440202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3450102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	 код	3460201	 -	 втора	 степен	на	профе-
сионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812624
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ДЕСИТА”	ЕООД,	гр.	Габрово,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	
17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия	“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	железопътна	техника”,	код	5220206	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	транспортна	техника”,	код	5220207	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	 на	 електрически	 превозни	 средства	 за	 градски	
транспорт”,	код	5220208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 	 техника”,	 код	5220209	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност	 “Топлоенергетика”,	код	5220401,	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404,	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		”Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	превозни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
про-фесионална	квалификация
-	специалност		“Моделчество	и	дървостругарство”,	 код	5430205	 -	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
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-	специалност		“Дърворезно,	амбалажно	и	паркетно	производство”,	код	5430206	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървесни	плочи”,	код	5430207	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	фурнир	и	слоиста	дървесина”,	код	5430208	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървени	детски	играчки”,	код	5430209	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност	“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Пътен	строител,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях,	код	5820601	-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	 строителство	и	 озеленяване”,	 код	6220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020,
-	специалност		“Организация	на	обслужването	 в	 хотелиерството”,	 код	8110201	 -	 трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор	-	барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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Професия	“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия	“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	пътници”,	 код	8400901	 -	 първа	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	товари”,	код	8400902	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812625
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	 “ТЕЗА”	ЕООД,	 гр.	София,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	
17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	 	3410201	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Деловодител”,	код	346030
-	специалност		“Деловодство	и	архив”,	 код	3460301	 -	 първа	 степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”
Професия	“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Електроника	и	автоматизация”
Професия		“Техник		на	комуникационни		системи”,	код	523010
-	специалност		“Телекомуникационни	системи”,	код	523001	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
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-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812626
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	ЕВРОПЕЙСКИ	ЦЕНТЪР	ЗА	НАУКА,	ОБРАЗОВАНИЕ	И	КУЛТУРА”	ЕООД,	
гр.	Бургас,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	 образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотериерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо“,	код	811040	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман“,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност“,	код	812010	
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	 код	 8120301	 -	 трета	 степен	на	 професионална	 ква-
лификация
Професия		“Аниматор“,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812627
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“РИЧ	ГРУП”	ЕООД,	гр.	Велинград,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	
17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
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Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060																																									
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030	
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Животновъд”,	код	621050	
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090	
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Озеленител”,	код	622020	
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотериерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо“,	код	811040	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Oрганизация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
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Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор“,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812628
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“ВАКАНЦИЯ	БЕЗ	ГРАНИЦИ”,	гр.	София,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Аниматор“,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812629
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	Фондация	 “Европейски	младежки	 инициативи”,	 гр.Сливен,	 на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	10/	17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Селско	стопанство”
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	 6210601	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Социални	дейности”
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетърниг”
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
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-	специалност	 	“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812630
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ОЙРОШПЕД”	АД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	10/	
17.09.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Електроника	и	автоматизация”
Професия	“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Моторни	превозни	средства,	кораби	и	
летател-ни	апарати”
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Транспортни	услуги”
Професия		“Организатор	по	експлотация	на	автомобилния	траспорт”,	код	840070
-	специалност		“Експлотация	на	автомобилния	траспорт”,	код	8400701	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Лична	 охрана”,	 код	 8610102	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812631
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“Менпауър	България”	ООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
11/	15.10.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация	
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,		код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	на	мляко	и	млечни	продукти“,	код	5410103	
-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба“,	код	5410104	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви“,	код	5410105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки“,	код	5410106	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	захар	и	захарни	изделия“,	код	5410107	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	тютюн	и	тютюневи	изделия“,	код	5410108	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	 на	 растителни	мазнини,	 сапуни	и	 етерични	масла”,	 код	
5410209	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност	 “Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация



244

	 Лицензия	№	200812632
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“МОД-АКСОН”	ООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	11/	
15.10.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Дизайнер”,	код	214010
-	специалност		“Моден	дизайнер”,	код	2410101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
	 По	професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	
и	кожени	изделия”,	код	542
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542010”,	код	542100
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542100
-	специалност		“Шивачество”,	код	5411001	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812633
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“АДВАЙЗ	ЦЕНТЪР”	ООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	11/	
15.10.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квали-фикация
Професия		“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Ресторантьор“,	код	811060	
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност“,	код	812010	
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-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Аниматор“,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812634
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“АВТО	ШКОЛА”	ЕООД,	гр.	Враца,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	11/	
15.10.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:	
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		”Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	 код	 6210101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	 насаждения”,	 код	 6210103,	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифик-
ация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
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-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	пътници”,	 код	8400901	 -	 първа	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Вътрешни	и	международни	превози	на	товари”,	код	8400902	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812635
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“Арконнико”	ЕООД,	гр.	Плевен,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Полиграфист”,	код	213030
-	специалност		“Полиграфия”,	код	2130301	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Компютърен	аниматор”,	код	213050	
-	специалност	 “Компютърна	анимация”,	код	2130501	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	керамичното	производство”,	код	524080
-	специалност		“Керамично	производство”,	код	35240801	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Помощник	инструктор	по	спортно-туристическа	дейност”,	код	813010
-	специалност		“Спортно-туристически	дейности”,	код	8130101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010	
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020	
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора		степен	на	професионална	квалифика-
ция
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	 Лицензия	№	200812636
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“Професионален	Център	БУЛГАРКОМ”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	
чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	12/	19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		„Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор,	код	525020
-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5250203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация



248

	 Лицензия	№	200812637
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“БЕТА	ЛОГИСТИКА”	ООД,	гр.	Варна,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Охранител“,	код	861010	
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност	 “Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812638
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	СД	“АС-ХХІ	БРУЩИЛСКИ	И	СИЕ”,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
12/	19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812640
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	„ИВКАР”	ЕООД,	гр.	Пловдив,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		„Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		„Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Пътностроителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
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	 Лицензия	№	200812639
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ИНФОРМА”	ЕООД,	гр.	Пловдив,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	 код	2130701	 -	 трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-		трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност	 “Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност	 “Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812641
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ТАНГРА	ТУР”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетеринг”
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
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-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
	 Професионално	направление	“Фризьорски	и	козметични	услуги”
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812642
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“УЧИЛИЩНО	НАСТОЯТЕЛСТВО	ПРИ	ПРОФЕСИОНАЛНА	ГИМНАЗИЯ	ПО	
АГРАРНО	СТОПАНСТВО	-	ДОБРИЧ”,	гр.	Добрич,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация		
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Растениевъд“,	код	621030	
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Животновъд“,	код	621050	
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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Професия		“Фермер“,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника“,	код	621080	
-	специалност		“Механизация	на	селското	стопанство”,	код	6210801	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството“,	код	621120	
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812643
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ЕКОСТРОЙ”	ООД,	гр.	Златоград,	обл.	Смолян,	на	основание	чл.	22,	
ал.	 6	 от	Закона	 за	 професионалното	образование	и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	12/	19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност		“Горско	стопанство”,	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812644
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“УИГ	БЪЛГАРИЯ”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020	
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
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Професия		“Финансист”,	код	343010	
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета		степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010	
-	специалност	“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020	
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010	
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030	
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Аниматор”,	код	812040	
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 УС	 на	 НАПОО	 на	 основание	 чл.	 47,	 т.	 4	 от	 ЗПОО	 лицензира	 Центъра	 за	
професионално	обучение	към	СДРУЖЕНИЕ	“АГЕНЦИЯ	ЗА	РЕГИОНАЛНО	РАЗВИТИЕ	
-	КЮСТЕНДИЛ”,	гр.	Кюстендил,	за	извършване	и	удостоверяване	на	професионално	
обучение	с	придобиване	на	степен	на	професионална	квалификация,	съгласно	чл.	12,	
т.	1	и	в	съответствие	с	чл.	49а,	ал.	1	от	ЗПОО	по	професия	“Оператор	на	компютър”,	код	
345100,	специалност	“Текстообработване”,	код	3451001,	първа	степен	на	професионална	
квалификация.

 Лицензия	№	200812646
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“Интер	Мес”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес	 услуги”,	 код	3450401	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	341001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460201	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност	“компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410104		-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020	
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050	
-	специалност		“Хранително-вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812647
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“СОФИЯ	АУТО	БГ”	ЕАД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	12/	
19.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040		 	
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	 код	 3450401	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация		 	 	 	 	
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	 код	3460201	 -	 втора	 степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Електротехник”,	код	522010
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-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	транспортна	техника”,	код	5220207	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	 код	 5230502	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601,	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602,	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Програмист”,	код	523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	по	транспортна	техника”,	код	525010
-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
-	специалност		”Автобояджийство”,	код	5251201	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Автотенекеджийство”,	 код	 5251202	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия	“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	 и	 бетон”,	 код	 5820303	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	
квалификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812666
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Научно-технически	съюз	по	машиностроене”,	гр.	София, 
на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код		213070	
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	код	2130701	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код		345050			
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-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100			
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Индустрия”,	код	3451101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Офис-мениджър”,	код		346010	
-	специалност	“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета		степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код		346020	
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора		степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210101	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация;
-	специалност		„Специално	машиностроене”,	код	5210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	и	системи	с	ЦПУ”,	код	5210105	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Машини	за	гореща	обработка	на	металите”,	код	5210302	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	 за	 заваряване”,	 код	5210303	 -	 втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Машинен	Монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	 и	 съоръжения	 в	 хранително-вкусовата	 промишленост”,	 код	
5210404	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция	
Професия		“Леяр”,	код	521120
-	специалност		“Леярство”,	 код	5211201	 -	 първа	 степен	на	професионална	 квалифика-
ция
Професия		“Електротехник”,	код		522010			
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	електрически	превозни	средства	за	градски	транс-
порт”,	код	5220107	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220108-		
трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220109	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220110	-		трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Електромонтьор”,	код		522020			
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-	специалност		“Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-		втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	по	комуникационни	системи”	,	код	523020	
-	специалност		“Радио	и	телевизионна	техника”,	код	5230201	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”	,	код	523060									
-	специалност	 ”Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник	по	транспортна	техника”	,	код	525010	
-	специалност		“Автотранспортна	техника”	,	код	5250101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”	,	код	5250102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	по	транспортна	техника”	,	код	525020	
-	специалност		“Автотранспортна	техника”	,	код	5250201	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”	,	код	5250202	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	по	подемно-транспортна	техника”	,	код	525050	
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250501	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”	,	код	5250502	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”	,	код	525060	
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация.		

	 Лицензия	№	200812658
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Регионално	дружество	Знание”,	гр.	Перник,	на	основание	
чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”	код	341020		
-	специалност		“Продавач	-	консултант	“,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,код	345100		
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
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-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство	 “,	 код	5220601	 -	 първа	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		”Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”	код	5250202	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително	-	вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		”Производство	и	преработка	на	мляко	млечни	продукти”	 код,	5410202	 -			
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски		изделия”	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването	“,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели	“,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването	“,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали	“,	код	5430301	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Производство	на	тапицирани	изделия“,	 код	5430302	 -	първа	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство	“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		„Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		„Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		„Животновъд,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
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Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност		“Горско	стопанство”	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Билкарство”	 код	 6230604	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведения	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведения	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия	”Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник	 -	 възпитател	в	отглеждането	и	възпитаването	на	деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
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	 Лицензия	№	200812650
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Дом	на	науката	и	техниката”,	гр.	Шумен,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Шлосер”,	код	521110
-	специалност		„Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 Код	5220601	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно	-	транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно	-	транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		„Дърворезно,	амбалажно	и	паркетно	производство”,	код	5430206	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		”Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	582080,	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител”,	код	582090
-	специалност		“Пътища,	магистрали	и	съоръжения”,	код	5820901	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 По	професионално	направление	“Селско	стопанство’,	код	621
Професия		„Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6211102,	код	6211101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Гъбопроизводство	и	билки,	етерични	-	маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		„Пчеларство”,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
-	специалност		“Механизация	на	горското	стопанство”,	код	6230301	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
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-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8110201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812663
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ДОМ	НА	НАУКАТА	И	ТЕХНИКАТА”,	гр.	Разград,	на	основание	чл.	22,	
ал.	 6	 от	Закона	 за	 професионалното	образование	и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020	 	 	 	 				
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация																																																								
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 															
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Земеделско	стопанство”,	код	3451103	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик“,	код	521090
-	специалност		”Заваряване“,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлотехника”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация



263

-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно	строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Зърно-съхранение,	 зърно-преработка	и	 производство	на	фуражи”,	 код	
5410201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	 	
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202-		
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация								
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410204	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация									
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки”,	код	5410205	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Обущар”,	код	542120
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация	
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация	
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	58203011	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация	
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-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд“,	код	621010	
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	код	6210105	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Растителна	защита	и	агрохимия”,	код	6210107	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник-животновъд“,	код	621040	
-	специалност		“Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		„Земеделец”	,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	растениевъдството“,	код	621110	
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	 специалност	 “Тютюнопроизводство”,	 код	6211103	 -	 първа	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични	-	маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Работник	в	животновъдството“,	код	621120	
-	специалност	“Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	6211201	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	“Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Свиневъдство”,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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-	специалност	“Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Зайцевъдство”,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Пчеларство”,	код	6211206	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Бубарство”,	код	6211207	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Озеленител”,	код	622020
-	специалност	“Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	Работник	в	озеленяването,	код	622030	
-	специалност	“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-		първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност	 “Горско	стопанство”,	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	горско	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация,
-	специалност	 “Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора		степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	-	възпитател”,	код	814010	
-	специалност		“Помощник	 -	 възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	деца”,	 код	
8140101	-	трета		степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812653
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	Сдружение	 “Териториална	организация	на	 научно	 техническите	
специалисти”,	 гр.	Русе,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”	код	341020		
-	специалност		“Продавач-консултант	 “,	 код	3410201	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност	 “Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100		
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
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Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	шевната	и	обувната	промишленост”,	код	5210407-		
втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Шлосер”,	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство“,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		”Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна			техника”	код	5250201	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“	Подемно-транспортна	техника	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	 	изделия”,	 код	5410302	 -	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло“,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил	“,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	“Оператор	в	дървообработването“,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели“,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци	“,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
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-	специалност		“Производство	на	дървени	детски	играчки	“,	код	5430209	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	В	и	К	мрежи”,	код		582050	
-	специалност		“Вътрешни	В	и	К	мрежи”,	код		5820501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	В	и	К	мрежи”,	код	 	5820502	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040	
-	специалност		“Говедовъдство	“,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Овцевъдство“,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Свиневъдство“	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Птицевъдство“	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зайцевъдство“	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство“,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Билкарство”	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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Професия		“Готвач“,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	и	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		”Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност	 “Помощник	 -	възпитател	в	отглеждането	и	възпитаването	на	деца”,	 код	
814010	-	трета	степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812651
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Дружество	за	разпространение	на	знание”,	гр.	Разград,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”	код	341020		
-	специалност		“Продавач-консултант“,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,код	345100		
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност	 “Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство“,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
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Професия		”Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително	-	вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		”Производство	и	преработка	на	мляко	млечни	продукти”	код,	5410202	-	вто-
ра	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски		изделия”	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Обущар“,	код	542120
-	специалност		“Обущарство“,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването“,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели“,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването“,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали“,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	 на	 тапицирани	изделия“,	 код	 5430302,	 първа	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност	 “Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 ”Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
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-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-		
трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител”,	код	582090
-	специалност		“Пътища,	магистрали	и	съоръжения”,	код	5820901	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
	 Професионално	направление	“Селско	стопанство“,	код	621
Професия		„Техник	-	растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040	
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство	“,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Животновъд,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
-	специалност		“Горско	стопанство”	код	6230401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Билкарство”	 код	6230604	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболява-
ния”,	код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност	“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		”Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитаването	 на	 деца”,	 код	
814010	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812670
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“ТЕРИТОРИАЛНА	ОРГАНИЗАЦИЯ	НА	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕС-
КИТЕ	СЪЮЗИ”,	гр.	Търговище,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
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Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Газова	 техника”	 код	5220406	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”	код	5220407	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	стъкларското	производство”,	код	524070
-	специалност		“Стъкларство	производство”,	код	5240701	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
-	специалност		“Автобояджийство”,	код	5251201	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Автотенекеджийство”,	код	5251202	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусовата	промишленост”,	 код	5410501	 -	 първа	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител	-	монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110	
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация	
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	 6211103	 -	 първа	 степен	на	 професионална	
квалификация	
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	6211201	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация		
-	специалност		“Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация			
-	специалност		“Свиневъдство”,	 код	6211203	 -	 първа	 степен	на	професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация			
-	специалност		“Пчеларство”,	код	6211206	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция		
-	специалност		“Бубарство”,	код	6211207	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция	
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
-	специалност		“Механизация	 на	 горското	 стопанство”,	 код	 6230301	 -	 втора	 степен	 на	
професионална	квалификация		
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	 код	 6230602	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
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Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701,	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	общественото	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812655
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	сдружение	с	нестопанска	цел	“Съюз	по	хранителна	промишленост	
към	ФНТС”,	 гр.	София,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	код	2130701	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Продавач-консултант”,	341020
-	специалност		„Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
	 По	професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”,	код	344
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010,
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Снабдител”,	код	345080
-	специалност		“Снабдител”,	код	3450801	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Лаборант”,	код	524040
-	специалност		“Технологичен	и	микробиологичен	контрол	в	хранително	-	вкусови	произ-
водства”,	код	5240402	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
	 По	професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”,	код	541
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Професия		„Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
-	специалност		“Зърно-съхранение,	 зърно-преработка	и	 производство	на	фуражи”,	 код	
5410101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 „Производство	на	хляб,	хлебни	и	сладкарски	изделия”,	код	5410102	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410103-		
трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410104	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	на	консерви”,	код	5410105	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки”,	код	5410106	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	на	захар	и	захарни	изделия”,	код	5410107	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	на	тютюн	и	тютюневи	изделия”,	код	5410108	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		„Производство	на	растителни	масла,	масло-продукти	и	етерични	масла”,	
код	5410109	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност		“Зърно-съхранение,	 зърно-преработка	и	 производство	на	фуражи”,	 код	
5410201	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410204	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки”,	код	5410205	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	захар	и	захарни	изделия”,	код	5410206	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	тютюн	и	тютюневи	изделия”,	код	5410207	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	растителни	масла,	масло-продукти	и	етерични	масла”,	
код	5410208	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	522060
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Декорация	на	сладкарски	изделия”,	код	5410303	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително	-	вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Техник-технолог	по	качеството	на	храни	и	напитки”,	код	541060
-	специалност		“Контрол	на	качеството	и	безопасност	на	храни	и	напитки”,	код	5410601-	
трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Селекция	и	семепроизводство”,	код	6210104	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	код	6210105	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Растителна	защита	и	агрохимия”,	код	6210107	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
-	специалност		“Лозаровинарство”,	 код	6210201	 -	 трета	 степен	на	професионална	 ква-
лификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Говедовъдство”,	 код	6210401	 -	 трета	 степен	на	професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6211102,	код	6211101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		„Говедовъдство	и	биволовъдство”,	код	6211201	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Овцевъдство	и	козевъдство”,	код	6211202	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Свиневъдство”,	код	6211203	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		„Птицевъдство”,	код	6211204	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Зайцевъдство”,	код	6211205	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Пчеларство”,	код	6211206	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Озеленител”,	код	622020
-	специалност		„Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация



277

Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110401	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Работник	 в	 обслужване	на	 заведения	 за	 хранене	и	 развлечения”,	 код	
8110902	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812660
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ДОМ	НА	НАУКАТА	И	ТЕХНИКАТА”,	гр.	Гоце	Делчев,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 															
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	-	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Машинен	монтьор“,	код	521040
-	специалност		”Машини	 и	 съоръжения	 в	 хранително-вкусовата	 промишленост“,	 код	
5210404	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	шевната	и	обувната	промишленост“,	код	5210407-		
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	дървообработващата	промишленост“,	код	5210408	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	текстилната	промишленост“,	код	5210410	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Заварчик“,	код	521090
-	специалност		”Заваряване“,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Стругар”	код	521100
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Шлосер”	код	521110
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Техник	на	компютърни	системи	“,	код	523050	
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи	“,	код	523060	
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно	строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
-	специалност		“Автобояджийство”,	код	5251201	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Автотенекеджийство”,	код	5251202	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	и	технология	на	облеклото”,	код	5420402	-	трета	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
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Професия		“Работник	в	производството	на	облекло”,	код	542090
-	специалност		“Производство	на	облекло”,	код	5420901	-		първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Обущар”,	код	542120
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Килимар”,	код	542130
-	специалност		“Ръчно	изработване	на	килими”,	код	5421301	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Ръчно	изработване	на	 гоблени,	 губери	и	 козяци”,	 код	5421302	 -	първа	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация	
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация	
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	58203011	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация	
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност	“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Монтажник	на	В	и	К	мрежи”,	код	582050
-	специалност	“Вътрешни	В	и	К	мрежи”,	код	5820501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Външни	В	и	К	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия	Работник	в	озеленяването,	код	622030	
-	специалност	“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност	“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия	“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност	“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
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Професия	“Готвач“,	код	811070	
-	специалност	“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Сервитьор-барман“,	код	811080	
-	специалност	“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност“,	код	812010	
-	специалност	“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Фризьор”,	код	815010
-	специалност	“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Козметик”,	код	815020
-	специалност	“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812657
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	 СДРУЖЕНИЕ	 “ТЕРИТОРИАЛНА	 ОРГАНИЗАЦИЯ	 НА	 НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИТЕ	СЪЮЗИ”,	 гр.	Велинград,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812664
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Знание”,	гр.	Ловеч,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач	-	консултант”,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	код	3430101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		„Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		„Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
-	специалност		„Митническо	и	данъчно	обслужване”,	код	3440202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация

Професионално	направление	“Счетоводство	и	данъци”,	код	344
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”,	код	345
Професия		„Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		„Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		„Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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Професия		„Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		„Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		„Работник	в	хранително	вкусовата	промишленост”,	код	541050
-	специалност		“Хранително-вкусова	промишленост”,	код	5410501	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		„Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060
-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Техник-озеленител”,	код	622010
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	в	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		„Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		„Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		„Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
-	специалност		“Работник	в	производството	на	кулинарни	изделия	в	заведенията	за	хранене	
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и	развлечения”,	код	8110901	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник	 -	 възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Фризьор”,	код	815010
-	специалност	“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812654
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	 Сдружение	 “ТЕРИТОРИАЛНА	 ОРГАНИЗАЦИЯ	 НА	 НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИТЕ	СЪЮЗИ”,	 гр.	 Кюстендил,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Компютърен	график”,	код		213060	
-	специалност		“Компютърна	 графика”,	 код	2130601	 -	 трета	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код		343010			
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурителна	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010		
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	-	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код		345060			
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100			
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код		346020	
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора		степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010			
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Икономическо	информационно	осигуряване”,	код	4820102	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код		522020			
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация	
-	специалност		“Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код		523050		
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		”Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Програмист”,	код		523090
-	специалност		“Програмно	осигуряване”,	код	5230901	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Системно	програмиране”,	код	5230902	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар	сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски		изделия”,	код		5410302	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия	“Моделиер	технолог	на	облеклото”,	код		542040			
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код		542050			
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код		5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия	“Шивач”,	542110
-	специалност	“Шивачество”,	код		5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия	“Строител”,	582030					
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	код		5820305	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
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-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия	“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050				
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код		621110					
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на		професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на		професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Тютюнопроизводство”,	 код	6211103	 -	първа	степен	на	 	професионална	
квалификация
-	специалност		“Гъбопроизводство	и	билки,	етерични-маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104,	първа	степен	на		професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код		622020	
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код		622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-		първа		степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код		762020							
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код		811020				
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код		811030					
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код		811070						
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-		втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код		815010			
-	специалност		“Фризьорство”,	код-	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код		815020			
-	специалност		“Козметика”,	 код	 	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
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	 Лицензия	№	200812671
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ФИТОГАРД	2003”	ООД,	гр.	Долна	баня,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	 код	 3451001	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	 “Мозайки”,	код	5820308	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код		762020							
-	специалност		”Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		”Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202,	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	и	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
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Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812652	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	сдружение	с	нестопанска	цел	“Териториална	организация	на	научно-
техническите	съюзи	–	Перник”,	гр.	Перник,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”,	код	2130701	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Продавач-консултант”,	341020
-	специалност		„Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	-	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес-услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност	“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	 съоръжения	 в	 хранително	 -	 вкусовата	 промишленост”,	 код	
5210404	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	шевната	и	обувната	промишленост”,	код	5210407-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	 и	 съоръжения	 в	 дървообработващата	 промишленост”,	 код	
5210408-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	текстилната	промишленост”,	код	5210410	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
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-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”,	Код	5220407	 -	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 Код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
-	специалност	“Производство	и	преработка	на	мляко	и	млечни	продукти”,	код	5410202-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	месо,	месни	продукти	и	риба”,	код	5410203	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	консерви”,	код	5410204	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	алкохолни	и	безалкохолни	напитки”,	код	5410205	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430302	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Дърворезно,	амбалажно	и	паркетно	производство”,	код	5430206	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	дървени	детски	играчки”,	код	5430309	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
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-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	582080	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		„Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		„Гъбопроизводство	и	билки,	етерични	-	маслени	и	медоносни	култури”,	код	
6211104	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Пчеларство”,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Озеленител”,	код	622020
-	специалност		„Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция	
-	специалност		„Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
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-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812648	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	сдружение	с	нестопанска	цел	“Териториална	организация	на	научно-
техническите	съюзи	 -	Ямбол”,	 гр.	Ямбол,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		„Продавач-консултант”,	341020
-	специалност		„Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	-	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040,
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”,	Код	5220407	 -	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Обущар”,	код	542120
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	тапицирани	изделия”,	 код	5430302	 -	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430303	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация.
Професия	Строител-монтажник,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-		втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	582080	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060
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-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
-	специалност		“Лозаровинарство”,	код	6210901	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Пчеларство”,	код	6211206	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
-	специалност		“Озеленяване	и	цветарство”,	код	6220301	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност	 “Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812659	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	сдружение	с	нестопанска	цел	“Териториална	организация	на	научно-
техническите	 съюзи	 -	Ловеч”,	 гр.	Ловеч,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		„Продавач-консултант”,	341020
-	специалност		„Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
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Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020,
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
-	специалност		“Металорежещи	машини”,	код	5210301	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	за	обработка	на	металите”,	код	5210401	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Машини	и	съоръжения	в	дървообработващата	промишленост”,	код	5210408	
-	втора	степен	на	професионална	квалификация
	 По	професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”,	код	522
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
-	специалност		“Декорация	на	сладкарски	изделия”,	код	5410303	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност	 “Кофражи”,	код	5820302	 -	 	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
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-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Пчеларство”,	код	6211206	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
-	специалност		„Механизация	на	горското	стопанство”,	код	6230301	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812662	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	сдружение	 с	 нестопанска	цел	 “Дом	на	науката	и	 техниката”,	 гр.	
Враца,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	„Продавач-консултант”,	341020
-	специалност		„Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия	“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация



295

Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521101
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
	 По	професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”,	код	522
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация	
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”,	Код	5220407	 -	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 Код	5220601	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		“Подемно	-	транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средст-
ва”,	код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Подемно	-	транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430302	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия”,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		„Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		„Тютюнопроизводство”,	код	6210105	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		„Растителна	защита	и	агрохимия”,	код	6210107	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		„Техник	в	лозаровинарството”,	621020
-	специалност		„Лозаровинарство”,	код	6210201	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		„Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		„Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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Професия		„Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		„Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	„Фермер”,	код	621060
-	специалност		„Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		„Озеленител”,	код	623020
-	специалност		„Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Лесокултурни	дейности”,	код	6230601	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Дърводобив”,	код	6230602	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Билкарство”,	код	6230604	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Еколог”,	код	851010
-	специалност		“Екология	и	опазване	на	околната	среда”,	код	8510101	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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	 Лицензия	№	200812667	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	с	нестопанска	цел	“РЕГИОНАЛНО	ДРУЖЕСТВО	“ЗНАНИЕ”,	
гр.	Благоевград,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	-	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация		
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност	 “Производство	на	мебели”,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
ква-лификация
Професия	“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
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-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор	-	барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност	 ”Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812649	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	с	нестопанска	цел	“Териториална	организация	на	научно-
техническите	съюзи	-	Дупница”,	гр.	Дупница,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код	343010
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурително	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
-	специалност		“Финансова	отчетност”,	 код	3430201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
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Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Търговия”,	код	3451102	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
-	специалност		“Икономическа	информатика”,	код	4820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност	 “Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	на	облекло	от	текстил”,	код	5420501	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-		втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация	
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6211101	-	първа	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6211102	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
-	специалност		“Пчеларство”,	 код	6211206	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност	 ”Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация



302

	 Лицензия	№	200812661	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	Сдружение	с	нестопанска	цел	 “Областна	организация	на	научно-
техническите	съюзи”,	гр.	Плевен,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение	 (ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	
агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
УС	на	НАПОО	на	основание	чл.	47,	т.	4	от	ЗПОО	лицензира	Центъра	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	с	нестопанска	цел	“Областна	организация	на	научно-техническите	
съюзи”,	 гр.	Плевен,	 за	 извършване	и	 удостоверяване	на	 професионално	обучение	 с	
придобиване	на	степен	на	професионална	квалификация,	съгласно	чл.	12,	т.	1,	2	и	6	и	в	
съответствие	с	чл.	49а,	ал.	1	от	ЗПОО	по	следните	професии	и	специалности:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
-	специалност		“Графичен	дизайн”	,	код	2130701	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Дизайнер”,	код	214010
-	специалност		“Моден	дизайн”,	 код	2140108	 -	 трета	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	5210901	 -	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”	 ,	код	5220407	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230501	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230502	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност		“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
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-	специалност		”Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътно-строителна	техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност		”Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	превозни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”,	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекл”о,	код	542040
-	специалност		“Конструиране,	моделиране	 и	 технология	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	
5420401	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
-	специалност		“Производство	 на	 облекло	 от	 текстил”,	 код	 5420501	 -	 втора	 степен	 на	
професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820501	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях,	код	5820601	-	
първа	и	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
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-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Гъбопроизводство”,	код	6210106	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Растителна	защита	и	агрохимия”,	код	6210107	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		“Овцевъдство”,	 код	 6210402	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Птицевъдство”,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
-	специалност		“Цветарство”,	 код	 6220101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Парково	 строителство	и	 озеленяване”,	 код	 6220102	 -	 трета	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия	“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Производство	и	обслужване	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	
код	8110602	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация,
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-		втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност	 ”Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	код	8150201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200812668	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	СДРУЖЕНИЕ	“ЗНАНИЕ”,	гр.	Плевен,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	
за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	
28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
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Професия		“Продавач	-	консултант”,	код	341020	 	 	 	 		
-	специалност		“Продавач	-	консултант”,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация																																																								
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010	 	 												
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност		“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис	-	мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	-	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис	-	секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405,	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Техник	-	растениевъд“,	код	621010	
-	специалност		“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Техник	-	животновъд“,	код	621040	
-	специалност		“Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220201	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Парково	 строителство	и	 озеленяване”,	 код	 6220202	 -	 трета	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
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Професия		“Хотелиер“,	код	811010	
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110301	 -	 първа	 степен	на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Сервитьор-барман“,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
сте-пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010	
-	специалност		“Помощник-възпитател	 в	 отглеждането	 и	 възпитанието	 на	 деца”,	 код	
8140101	-	трета		степен	на	професионална	квалификация	

	 Лицензия	№	200812669	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“Дружество	за	наука	и	знание”,	гр.	Пловдив,	на	основание	
чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код		343010			
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурителна	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010		
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	-	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код		345050			
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100			
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Офис-	мениджър”,	код		346010	
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета		степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис	-	секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
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-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код	5820801	-	първа	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код		811010				
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код		811020				
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код		811030					
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
-	специалност		“Кетеринг”,	код	8110603	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач“,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор	-	барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	за	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	и	агентска	дейност”
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	подготовка
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	”Помощник	-	възпитател”,	код	814010
-	специалност		“Помощник	 -	 възпитател	в	отглеждането	и	възпитаването	на	деца”,	 код	
814010,	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Фризьор”,	код		815010			
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия	“Козметик”,	код		815020			
-	специалност		“Козметика”,	 код	 8150201	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация

	 Лицензия	№	200812665	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	ЕТ	“Деметра	-	Мая	Антова”,	гр.	Враца,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач	-	консултант”,	код	3410201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Финансист”,	код		343010			
-	специалност		“Банково	дело”,	 код	 3430101	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
-	специалност		“Застрахователно	и	осигурителна	дело”,	 код	3430102	 -	 трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010		
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код		345050			
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-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100			
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код		346010	
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	 код	 5210901	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	сладкарски	изделия”	код	5410302	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Оператор	в	дървообработването	“,	код	543020
-	специалност		“Производство	на	мебели“,	код	5430201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци“,	код	5430202	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	 тапицирани	изделия“,	 код	5430203	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		”Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		”Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
ква-лификация
-	специалност		”Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		”Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		”Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		”Строително	дърводелство”,	код	5820310	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Строително	тенекеджийство”,	код	5820311	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		”Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство	“,	код	58204003	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
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-	специалност	 	“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Животновъд,	код	621050
-	специалност		“Животновъдство”,	код	6210501	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		“Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	 код	6220201	 -	 втора	 степен	на	професионална	 квалифи-
кация
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,код	623060	
-	специалност		“Билкарство”,	 код	6230604	 -	първа	степен	на	професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код		762020							
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	семейства	в	риск”,	код	7620201	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Социална	работа	с	деца	и	възрастни	с	увреждания	и	хронични	заболявания”,	
код	7620202	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код		811020				
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код		811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
-	специалност		“Хотелиерство”,	 код	 8110401	 -	 трета	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Готвач“,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	и	агентска	дейност”
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	подготовка
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Фризьор”,	код		815010			
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код		815020			
-	специалност		“Козметика”,	 код	 	 8150201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
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Професията		 “Охранител”,	код	861010	
-	специалност		“Банкова	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812656	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	СДРУЖЕНИЕ	“Научно-технически	съюз	на	енергетиците	в	България”,	
гр.	София,	 на	 основание	 чл.	 22,	 ал.	 6	 от	 Закона	 за	 професионалното	 образование	
и	 обучение	 (ЗПОО)	 с	 решение	 на	Управителния	 съвет	 на	Националната	 агенция	 за	
професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	13/	28.11.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:

Професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”,	код	522
Професия		„Електротехник”,	код	522010
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електроенергетика”,	код	5220102	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност	„Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220103	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	електрически	превозни	средства	и	градски	транс-
порт”,	код	5220107	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220108-		
трета	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220109	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220110	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		„Електрически	централи	и	 подстанции”,	 код	5220202	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	мрежи”,	код	5220203	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	производството”,	код	5220204	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		„Електрообзавеждане	на	подемна	и	асансьорна	 техника”,	 код	5220209-	
втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		„Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		„Електродомакинска	техника”,	код	5220211	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация



311

	 Лицензия	№	200812672	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	СНЦ	“Бизнес	център	-	Нови	Пазар”,	гр.	Нови	Пазар,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010		
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
-	специалност		“Бизнес	услуги”,	код	3450401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код		345050			
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код		345100			
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист-мениджър”,	код	345010
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3450104	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3450105	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
-	специалност		“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	„Техник-животновъд”,	код	621040
-	специалност		„Говедовъдство”,	код	6210401	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Овцевъдство”,	код	6210402	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Свиневъдство”,	код	6210403	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Птицевъдство,	код	6210404	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Зайцевъдство”,	код	6210405	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		„Пчеларство	и	бубарство”,	код	6210406	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
-	специалност		„Земеделец”,	 код	6210601	 -	 втора	 степен	на	 професионална	 квалифи-
кация
-	специалност	 „Селскостопанска	продукция”,	код	6210601	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Посредник	на	трудова	борса”,	код		762020			
-	специалност	 ”Посредник	на	трудова	борса”,	код,	8150101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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	 Лицензия	№	200812673	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	Сдружение	“БИЗНЕС	ЦЕНТЪР	БЯЛА	СЛАТИНА”,	гр.	Бяла	Слатина,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	„Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100	
-	специалност	“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Офис-секретар”,	код	346020	
-	специалност	“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професионал-
на	квалификация
Професия	“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
-	специалност	“Компютърна	техника	и	технологии”,	код	5230601	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност	“Компютърни	мрежи”,	код	5230602	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Строител”,	код	582030	
-	специалност	“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност	“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност	 “Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност	“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия	“Строител-монтажник”,	код	582040	
-	специалност	“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Техник-растениевъд”,	код	621010	
-	специалност	“Полевъдство”,	код	6210101	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	“Зеленчукопроизводство”,	код	6210102	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност	“Трайни	насаждения”,	код	6210103	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Растениевъд”,	код	621030	
-	специалност	“Растениевъдство”,	код	6210301	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия	“Готвач”,	код	811070	
-	специалност	 	“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор	-	барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация



313

	 Лицензия	№	200812678	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“КОМПЛЕКС	КРЕДО”	ЕООД,	с.Трудовец,	обл.	София,	на	основание	чл.	
22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	
Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	
(протокол	№	14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
-	специалност	“Касиер”,	код	3450601	-	първа	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Електротехник”,	код	522010
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220109	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	машини	и	апарати”,	код	5220201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Техник	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522030
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220304	-	трета	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220305	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220306	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Климатична	и	вентилационна	техника”	 ,	код	5220307	-	трета	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Топлоенергетика”,	код	5220401	-	втора	степен	на	професионална	квалифи-
кация
-	специалност		“Топлинна	техника”,	код	5220404	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
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-	специалност		“Хладилна	техника”,	код	5220405	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Газова	техника”,	код	5220406	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	 код	 5220601	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квалифи-
кация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
-	специалност		“Производство	на	хляб	и	хлебни	изделия”,	код	5410301	-	втора	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	 код	 5421101	 -	 първа	 степен	 на	 професионална	 квали-
фикация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация;
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведение	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812674	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“СТРОЙЕКСПЕРТ	-	СЕК”	ЕООД,	гр.	София,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	
Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	
съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	
14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия	“Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност	 	 “Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия	“Сътрудник		в	бизнес-услуги”,	код	345040
-	 специалност	 “Бизнес-услуги”,	 код	 3450401	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
Професия	“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност	“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Предприемачество	и	мениджмънт”,	код	3451105	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес-администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Офис	-	секретар”,	код	346020
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
-	специалност		“Електрически	инсталации”,	код	5220210	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
-	специалност		“Газова	 техника”,	 код	 5220406	 -	 втора	 степен	 на	 професионална	 ква-
лификация
-	специалност		“Климатична	и	 вентилационна	 техника”,	 код	5220407	 -	 втора	 степен	на	
професионална	квалификация
Професия		“Огняр”,	код	522060
-	специалност		“Огнярство”,	код	5220601	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
-	специалност	 	“Подемно-транспортна	техника,	монтирана	на	пътни	транспортни	средства”,	
код	5250601	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Подемно-транспортна	техника	с	електрозадвижване”,	код	5250602	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
-	специалност		“Строителство	и	архитектура”,	код	5820101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация.
Професия		“Геодезист”,	код	582020
-	специалност		“Геодезия”,	код	5820201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Покриви”,	код	5820312	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Строител	-	монтажник”,	код	582040
-	специалност	 “Стоманобетонни	конструкции”,	код	5820401	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	 специалност	 “Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	В	и	К	мрежи”,	код	5820501
-	специалност		“Вътрешни	В	и	К	мрежи”,	код	5820501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
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-	специалност		“Външни	В	и	К	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
първа	и	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
-	специалност		“Основни	и	довършителни	работи”,	код		5820801	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител”,	код	582090
-	специалност		“Пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820901	-	първа	степен	
на	професионална	квалификация

	 Лицензия	№	200812675	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“ИВАИ”	ЕООД,	гр.	Ботевград,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	
на	Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(протокол	№	14/	
10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
-	специалност		“Автотранспортна	техника”,	код	5250201	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Пътностроителна		техника”,	код	5250202	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	код	5430301	-	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430305	-	първа	степен	на	профе-
сионална	квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
-	специалност		“Стоманобетонни	 конструкции”,	 код	 5820401	 -	 втора	 степен	 на	 профе-
сионална	квалификация
-	специалност		“Метални	 конструкции”,	 код	5820402	 -	 втора	 степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Сухо	строителство”,	код	5820403	-	втора	степен	на	професионална	ква-
лификация
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
-	специалност		“Строител	на	пътища,	магистрали	и	съоръжения	към	тях”,	код	5820601-	
първа		и	втора	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
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-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
-	специалност		“Банкова	охрана	и	инкасова	дейност”,	код	8610101	-	трета	степен	на	профе-
сионална	квалификаци
-	специалност		“Лична	охрана”,	код	8610102	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност	 “Физическа	охрана	на	обекти”,	код	8610103	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Лицензия	№	200812676	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	към	“КОНСОРЦИУМ	БЪЛГЕРИА	БИЗНЕС	ИНСТИТУТ”	ООД,	гр.	Бургас,	на	
основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	(ЗПОО)	с	
решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	образование	
и	обучение	(протокол	№	14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
-	специалност		“Икономика	и	мениджмънт”,	код	3451104	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия	“Офис-мениджър”,	код	346010
-	специалност		“Бизнес	администрация”,	код	3460101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
-	специалност		“Организация	на	хотелиерството”,	код	8110101	-	трета	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия	“Сервитьор-барман”,	код	811080
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
-	специалност		“Екскурзоводство”,	код	8120301	-	трета	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
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	 Лицензия	№	200812677	
	 Издаден	на	Център	за	професионално	обучение	към	Център	за	професионално	
обучение	 към	Сдружение	 с	 нестопанска	цел	 “БИЗНЕСЦЕНТЪР	 -	ПЕЩЕРА”,	 гр.	
Пещера,	на	основание	чл.	22,	ал.	6	от	Закона	за	професионалното	образование	и	обучение	
(ЗПОО)	с	решение	на	Управителния	съвет	на	Националната	агенция	за	професионално	
образование	и	обучение	(протокол	№	14/	10.12.2008г.)

Предлагани	професии	и	специалности:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
-	специалност		“Продавач-консултант”,	 код	3410201	 -	 втора	 степен	на	 професионална	
квалификация
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344010
-	специалност		“Оперативно	счетоводство”,	код	3440101	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		„Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050	
-	специалност		“Малък	и	среден	бизнес”,	код	3450501	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100	
-	специалност		“Текстообработване”,	код	3451001	-	първа	степен	на	професионална	ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020	
-	специалност		“Административно	обслужване”,	код	3460201	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090	
-	специалност		“Заваряване”,	код	5210901	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Стругар”,	код	521100	
-	специалност		“Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Шлосер”,	код	521110	
-	специалност		“Шлосерство”,	код	5211101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Оператор	в	производсто	на	обувни	и	кожено-галантерийни	изделия”,	
код	542070
-	специалност		“Производство	на	обувни	изделия”,	код	5420701	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110	
-	специалност		“Шивачество”,	код	5421101	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Обущар”,	код	542120	
-	специалност		“Обущарство”,	код	5421201	-	първа	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030	
-	специалност		“Производство	на	фасонирани	материали”,	 код	5430301,	 код	5420701	 -	
първа	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	тапицирани	изделия”,	 код	5430302	 -	първа	степен	на	
професионална	квалификация
-	специалност		“Производство	на	врати	и	прозорци”,	код	5430305	-	първа	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030	
-	специалност		“Кофражи”,	код	5820302	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
-	специалност		“Армировка	и	бетон”,	код	5820303	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
-	специалност		“Зидария”,	код	5820304	-	втора	степен	на	професионална	квалификация
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-	специалност		“Мазилки	и	шпакловки”,	 код	5820305	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Вътрешни	облицовки	и	настилки”,	код	5820306	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Външни	облицовки	и	настилки”,	код	5820307	-	втора	степен	на	професио-
нална	квалификация
-	специалност		“Бояджийски	работи”,	код	5820309	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040	
-	специалност		“Дограма	и	стъклопоставяне”,	код	5820404	-	втора	степен	на	професионална	
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050	
-	специалност		“Вътрешни	ВиК	мрежи”,	 код	5820501	 -	втора	степен	на	професионална	
квалификация
-	специалност		“Външни	ВиК	мрежи”,	код	5820502	-	втора	степен	на	професионална	квали-
фикация
Професия		“Озеленител”,	код	622020	
-	специалност		“Цветарство”,	код	6220201	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
-	специалност		“Парково	строителство	и	озеленяване”,	код	6220202	-	втора	степен	на	про-
фесионална	квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020	
-	специалност		“Организация	на	обслужването	в	хотелиерството”,	код	8110201	-	трета	сте-
пен	на	професионална	квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030	
-	специалност		“Хотелиерство”,	код	8110301	-	първа	степен	на	професионална	квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
-	специалност		“Производство	на	кулинарни	изделия	и	напитки”,	код	8110701	-	втора	степен	
на	професионална	квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
-	специалност		“Обслужване	на	заведения	в	обществено	хранене”,	код	8110801	-	втора	
степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
-	специалност		“Организация	на	туризма	и	свободното	време”,	код	8120101	-	трета	степен	
на	професионална	квалификация
-	специалност		“Селски	туризъм”,	код	8120102	-	трета	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Планински	водач”,	код	812020
-	специалност		“Туризъм”,	код	8120201	-	трета	степен	на	професионална	квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
-	специалност		“Туристическа	анимация”,	код	8120401	-	трета	степен	на	професионална	
квалификация

	 Професионално	направление	“Фризьорски	и	козметични	услуги”,	код	815
Професия		“Фризьор”,	код	815010
-	специалност		“Фризьорство”,	код	8150101	-	втора	степен	на	професионална	квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
-	специалност		“Козметика”,	 код	8150201,	 втора	 степен	на	професионална	 квалифика-
ция
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	 Към	лицензия	№	200211102
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	09.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия	“Офис	секретар”,	код	346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3450201 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия	“Стругар”,	код	521100
- специалност ”Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	“Шлосер”,	код	521110
- специалност  ”Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  ”Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност ”Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност ”Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия	“Строител”,	код	582030
- специалност ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080	
- специалност  ”Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  ”Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	815020
- специалност  ”Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалификация

С	П	И	С	Ъ	К
на	лицензираните	центрове	за	професионално	обучение,	

които	са	изменили	издадената	лицензия	
с	допълване	на	нови	професии	и	специалности	през	2008	г.
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	 Към	лицензия	№	200612397
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	09.01.2008	г.)	с	
професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
- специалност ”Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Металообработване	и	машиностроене”
Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Стругар”,	код	521100
-	специалност		 “Стругарство”,	код	5211001	-	първа	степен	на	професионална	
квалифика-ция
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”
Професия		“Огняр”,	код	522060
- специалност  “Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Моторни	превозни	средства,	кораби	и	лета-
телни	апарати”
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Пътностроителна  техника”, код 5250202 - втора степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и		
кожени	изделия”
Професия		“Оператор	в	производство	на	облекло”,	код	542050
- специалност “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  “Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност  “Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”
Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност  “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация
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	 Към	лицензия	№	200211017
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	09.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност ”Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност ”Индустрия”, код 3451101 - втора степен на професионална квалифи-
кация 
- специалност  ”Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Калкулант”,	код	345070
- специалност ”Калкулант”, код 3450701 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност ”Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
- специалност  ”Металорежещи машини”, код 5210301 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
- специалност  ”Програмно осигуряване”, код 5230901 - втора степен на професионално 
квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
- специалност ”Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация

	 Към	лицензия	№	200612345
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	23.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		„Машинен	техник”,	код	521010
- специалност ”Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210101 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		„Машинен	оператор”,	код	521030
- специалност ”Металорежещи машини”, код 5210301 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност ”Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност ”Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Машинен	монтьор”,	код	521040
- специалност ”Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210401 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия	“Стругар”,	код	521100
- специалност ”Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Шлосер”,	код	521110
- специалност ”Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Леяр”,	код	521120
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- специалност ”Леярство”, код 5211201 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Ковач”,	код	521130
- специалност ”Ковачество”, код 5211301 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Електротехник”,	код	522010
- специалност ”Електрообзавеждане на производство”, код 5220203 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност ”Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност ”Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност “Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация

	 Към	лицензия	№	200212019
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/23.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност “Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501 - първа степен на 
професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство”, код 5430206 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430301 - първа степен на 
професионална квалификация 
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност ”Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална 
квалификация
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- специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност “Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност ”Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” 
трета степен на професионална квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност ”Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200412200
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/23.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
- специалност ”Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  ”Административно обслужване”, код 3460201 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност ”Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  ”Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация 
- специалност  ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  ”Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност ”Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия	“Ресторантьор”,	код	811060	
- специалност  ”Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия	“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  ”Oрганизация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия	“Аниматор”,	код	812040
- специалност  ”Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия	“Фризьор”,	код	815010
- специалност  ”Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
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	 Към	лицензия	№	200312133
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/23.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия	“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия	“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 521090 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	“Стругар”,	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	“Шлосер”,	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 52111101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност “Електрически мрежи”, код 5220203 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209 
-  втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия	“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия	“Хлебар-сладкар”,	код		541030	
- специалност  “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Строител”,	код		582030	
- специалност  “Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код		582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност  “Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
- специалност  “Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална 
квалификация
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- специалност  “Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  ”Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
- специалност  ”Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност  ”Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Тютюнопроизводство”, код 6211103 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност  ”Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Свиневъдство”, код 6211203 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Птицевъдство”, код 6211204 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Зайцевъдство”, код 6211205 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Пчеларство”, код 6211206 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Бубарство”, код 6211207 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия	“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812030
- специалност  ”Организатор на туристическа агентска дейност”, код 8120301 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Селски туризъм”, код 8120302 - трета степен на професионална квали-
фикация

	 Към	лицензия	№	200312097
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	23.01.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия	“Финансист”,	код	343010	
- специалност  ”Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия	“Данъчен	и	митнически	посредник”,	код	344020
- специалност  ”Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия	“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  ”Електрически инсталации”, код 5220210 -  втора степен на професионална 
квалификация
Професия	“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  ”Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална ква-
лификация



328

Професия	“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност  ”Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия	“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия	“Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  “Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия	“Животновъд”,	код	621050
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия	“Техник-озеленител”,	код	622010
- специалност  “Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия	“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация

	 Към	лицензия	№	200312054
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	20.02.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Бижутер”,	код	215030
- специалност  “Бижутерия”, код 215030 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Лаборант”,	код	524040
- специалност  “Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови произ-
водства”, код 5240402 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200712423
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	20.02.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Оператор	на	компютър”,	код	345100
- специалност  “Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална квали-
фикация
	 Професионално	направление	“Секретарски	и	офис	дейности”
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  “Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нално квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
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- специалност  ”Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на про-
фесионална квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и		
кожени	изделия”
Професия		“Работник	в	производството	на	облекло”,	код	542090
- специалност  ”Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	изделия	от	дървесина”
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  ”Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Производство на врати и прозорци”, код 5430202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  ”Производство на дървени детски играчки”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  ”Производство на врати и прозорци”, код 5430303 - първа степен на про-
фесионална квалификация
	 Професионално	направление	“Строителство	и	геодезия”	
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност ”Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност ”Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност ”Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
- специалност ”Строител на пътища, магистрали и съоръжения за тях”, код 5820601 - 
втора степен на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”
Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност ”Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност ”Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност ”Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200512229
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	20.02.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност ”Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация  
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Професия		“Сътрудник	в	бизнес	-	услуги“,	код	345040		
- специалност  “Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квали-
фикация  
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  “Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Заварчик“,	код	521090
- специалност  “Заваряване“, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор“,	код	522020
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрически мрежи”, код 5220203 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220206 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
- специалност  “Програмно осигуряване“, код 5230901 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Системно програмиране“, код 5230902 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 
5420401 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”, код 5420402 
- втора степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200312111
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	аниматор”,	код	213050
- специалност  “Компютърна анимация”, код 2130501 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  ”Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация



331

- специалност  ”Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Калкулант”,	код	345070
- специалност  ”Калкулант”, код 3450701 - първа степен на професионална квалифика-
ция
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”,	код	482
Професия		„Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  ”Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	прецизна	техника”,	код	521060
- специалност  ”Измервателна и организационна техника”, код  5210601 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност ”Лазерна техника”, код  5210602 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност ”Оптична  техника”, код  5210603 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
- специалност  ”Компютърна техника и технологии”, код 5230501 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Компютърни мрежи”, код 5230502 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Програмист”,	код	523090
- специалност  ”Системно програмиране”, код 5230902 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	по	автоматизация”,	код	523080
- специалност  ”Автоматизирани системи”, код 5230801 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020	
- специалност  ”Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Дърворезно, амбалажно и паркетно  производство”, код 5430206 - втора 
степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200412166
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Офис	мениджър”,	код	346010
- специалност  ”Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  ”Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност ”Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност ”Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
- специалност  “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
- специалност  “Хотелиерство”, код 8110401 - първа степен на професионална квалифи-
кация
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Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
- специалност  “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечение”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
- специалност  “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение”, код 
8110902 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020
- специалност  “Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, 
код 8610201 - трета степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200612392
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация 
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифи-
кация

	 Към	лицензия	№	200412422
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
	 Професионално	направление	“Строителство	и	геодезия”
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Озеленяване	и	цветарство”
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Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  ”Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност ”Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Горско	стопанство”
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  ”Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  ”Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  ”Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Фризьорски	и	козметични	услуги”
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  ”Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Козметика”,	код	815020
- специалност  ”Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

	 Към	лицензия	№	200312045
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Електротехник	”,	код	522010
- специалност  ”Електрически машини и апарати”, код 5220101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Електроенергетика”, код 5220102 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на производството”, код 5220103 - трета степен на 
професионална квалификация
- специалност  ”Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации	”,	код	522030
- специалност  ”Хладилна техника”, код 5220305 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Газова техника”, код 5220306 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	 на	 обувни	 и	 кожено-галантерийни	 изделия”,	 код	
542060
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия”, код 5420601 
- трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия”, 
код 5420602 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	производство	на	обувни	и	кожено-галантерийни	изделия”,	
код	542070
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- специалност  “Производство на обувни изделия”, код 5420701 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност “Производство на кожено-галантерийни изделия”, код 5420702 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 
- първа и втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Техник	на	селскостопанска	техника”,	код	621070
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210701 - трета степен на про-
фесионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200412212
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		”Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност  “Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Хотелиер”,	код	811010
- специалност  “Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
- специалност  ”Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
- специалност  ”Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  ”Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квали-
фикация
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Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност  ”Банкова охрана и инкасова дейност”, код 861010 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200412171
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	05.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 -  втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност  ”Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Администратор	в	хотелиерството“,	код	811020
- специалност  ”Организация на обслужването в хотелиерството“, код 8110201 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030
- специалност  ”Хотелиерство“, код 8110301 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  ”Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  ”Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
8140101 - трета степен на професионална квалификация
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	 Към	лицензия	№	200512283
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	05/	19.03.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”,  код 3450601 - първа степен на професионална квалификация  
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
- специалност  “Автобояджийство”, код 5251201 - първа степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Автотенекеджийство”, код 5251202 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  ”Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност ”Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност  ”Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квали-
фикация

	 Към	лицензия	№	200712408
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	16.04.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
- специалност  “Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионална 
квалификация 
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
- специалност  “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  ”Бизнес администрация”, код 3460201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Деловодител”,	код	346030
- специалност  ”Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
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Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010	
- специалност  ”Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Заварчик“,	код	521090
- специалност  ”Заваряване“, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Техник	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522030
- специалност  ”Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  ”Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Електротехник”,	код	522010
- специалност  ”Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  ”Електрически инсталации”, код 52202097 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  ”Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 
5410201 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  ”Водно строителство”, код 5820103 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Транспортно строителство”, код 5820104 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Геодезист”,	код	582020
- специалност  ”Геодезия”, код 5820201 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност  ”Основни и довършителни работи”, код 5820810 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  ”Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020	
- специалност  ”Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620102 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник-възпитател”, код 8140101 - трета степен на професионална 
квалификация
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Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

	 Към	лицензия	№	200512296
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	16.04.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Икономист”,	код	345110	
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Техник-растениевъд”,	код	621010
- специалност  „Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Растителна защита и агротехника”, код 6210107 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Техник	в	лозарството”,	код	621020
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Техник-животновъд”,	код	621040
- специалност  „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Птицевъдство, код 6210404 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зайцевъдство”, код 6210405 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
- специалност  ”Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
- специалност  ”Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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- специалност  ”Производител на селскостопанска продукция”, код 621060 - трета степен 
на професионална квалификаця
Професия		“Техник	на	селскостопанска	техника”,	код	621070	
- специалност  ”Механизация на селското стопанство”, код 6210701 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080	
- специалност  ”Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090	
- специалност  ”Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Техник-лесовъд”,	код	623010
- специалност  ”Горско и ловно стопанство”, код 6230101 -  трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Горско стопанство и дърводобив”
Професия		“Техник-механизатор”,	код	623020
- специалност  ”Механизация на горското стопанство”, код 6230201 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
- специалност  ”Механизация на горското стопанство”, код 6230301 - втора степен на про-
фесионална квалификация 
Професия		“Лесовъд”,	код	623040	
- специалност  ”Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Дивечовъд”,	код	623050
- специалност  ”Горско и ловно стопанство”, код 6230501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060	
- специалност  ”Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Дърводобив”, код 6230602 - първа степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Дивечовъдство”, код 6230603 - първа степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Ветеринарен	техник”,	код	640010
- специалност  ”Ветеринарен техник”, код 6400101 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Ветеринарен	лаборант”,	код	640020
- специалност  ”Ветеринарен лаборант”, код 6400201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Еколог”,	код	851010
- специалност  ”Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200312109
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	16.04.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
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Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Индустрия”, код 3451101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
- специалност  “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Зайцевъдство”, код 6210405 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Животновъд”,	код	621050	
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - 
Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  “Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция 
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност  “Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Свиневъдство”, код 6211203 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Птицевъдство”, код 6211204 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Зайцевъдство”, код 6211205 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  ”Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация



341

	 Към	лицензия	№	200712449
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	16.04.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010	
- специалност  ”Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Машинен	монтьор“,	код	521040
- специалност  ”Машини и съоръжения за обработка на металите“, код 5210401 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност  ”Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост“, код 
5210404 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Машини и съоръжения в хидро и пневмотехниката“, код 5210406 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност  ”Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост“, код 5210407 
- втора степен на професионална квалификация 
- специалност  ”Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост“, код 5210408 
- втора степен на професионална квалификация 
- специалност  ”Машини и съоръжения в текстилната промишленост“, код 5210410 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  ”Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително	вкусовата	промишленост”,	код	541010
- специалност  ”Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102 - трета 
степен на професионална квалификация
- специалност  ”Производство и преработка на мляко млечни продукти”, код 5410103 -  
трета степен на професионална квалификация
- специалност  ”Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Производство на консерви”, код 5410205 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  ”Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  ”Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
- специалност  ”Производство на облекло от текстил”, код 5421101 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
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- специалност  „Мазилки и шпакловки”, код 582203305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Вътрешни облицовки и  настилки”, код 58220306 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Външни облицовки и настилки”, код 58220307 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия	“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090	
- специалност  “Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020	
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020	
- специалност  “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620102 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030	
- специалност  “Хотелиерство”, код 8110101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Готвач”,	код	811070	
- специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора  степен 
на професионална квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
- специалност  “Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник-възпитател”, код 8140101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност ”Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
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Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност  ”Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Физическа охрана на обекти”, код 8610103 -  трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200512251
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	21.05.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Електротехник”,	код	522010
- специалност  ”Електрически машини апарати”, код 5220101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Електроенергетика”, код 5220102 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на производството”, код 5220103 - трета степен на 
професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104 - трета степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския 
транспорт”, код 5220107 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108 
- трета степен на професионална квалификация
- специалност  ”Електрически инсталации”, код 5220109  - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Електродомакинска техника”, код 5220110 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  ”Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  ”Електрически мрежи”, код 5220203 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност ”Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на кораби”, код 5220205 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220206 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския 
транспорт”, код 5220208 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Електрообзавеждане на подемна и асансьорна  техника”, код 5220209 
- втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална 
квалификация



344

Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 
код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430202 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби”, код 
5430204
- специалност  “Моделчество и дървостругарство”, код 5430205 - втора степен на
- специалност  “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство”, код 5430206 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Производство на дървесни плочи”, код 5430207 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Производство на Фурнир и слоиста дървесина”, код 5430208 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Производство на дървени детски играчки”, код 5430209 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  “Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Водно строителство”, код 5820103 - трета степен на професионално ква-
лификация
- специалност  “Транспортно строителство”, код 5820104 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  “Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност ”Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
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Професия		“Монтажника	на	ВиК	мрежи”,	код	582050	
- специалност  ”Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  ”Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 
- втора степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	транспортната	техника”,	код	525120
- специалност  ”Автобояджия”, код 5251201 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Автотенекеджия”, код 5251202 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  ”Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  ”Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
- специалност  ”Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  ”Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Дърводобив”, код 6230602 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност  ”Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  ”Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” 
- трета степен на професионална квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  ”Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
8140101 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  ”Фрзьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  ”Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квали-
фикация

	 Към	лицензия	№	200712536
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	21.05.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
- специалност  ”Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Бизнес администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Сътрудник	социални		дейности”,	код	762020
- специалност  “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
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- специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200712519
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	21.05.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Фермер”,	код	621060	
- специалност  “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200612361
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	21.05.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
	 Професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на про-
фесионална квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	текстил,	облекло,	обувки	и		
кожени	изделия”
Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност  “Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионално квали-
фикация
Професия		“Килимар”,	код	542130
- специалност  “Ръчно изработване на килими”, код 5421301 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302 - първа степен 
на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Строителство	и	геодезия”
Професия		“Монтажник	на		ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  ”Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Селско	стопанство”
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  ”Растениевъдство”, код 6210301 - първа степен на професионална  квали-
фикация
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Професия		“Животновъдство”,	код	621050
- специалност  ”Животновъдство”, код 6210501 - първа степен на професионална квали-
фикация.
Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  ”Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Трайни насъждения”, код 6211102 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Тютюнопроизводство”, код 6211103 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност  “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Свиневъдство”, код 621103 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Птицевъдство”, код 621104 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Зайцевъдство”, код 621105 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Пчеларство”, код 621106 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Бубарство”, код 62110 - първа степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200312117
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	21.05.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Фотограф”,	код	213020
- специалност “Фотография”, код 2130201 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Полиграфист”,	код	213030
- специалност  “Полиграфия”, код 2130301 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
- специалност  “Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  “Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	дървообработването”,	код	543010
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- специалност  “Мебелно производство”, код 5430101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Производство на плочи и слоиста дървесина”, код 5430110 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Производство на строителни изделия от дървесина”, код 5430111 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Производство на дървесни плочи”, код 5430207 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  “Производство на фурнир и слоиста дървесина”, код 5430208 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  “Производство на фасонирани материали”, код 5430301 - първа степен на 
професионална квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
- специалност  “Кетеринг“, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
- специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  “Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200412160
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	18.06.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Стругар”,	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност  „Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Монтьор	на	железопътна	техника”,	код	525080
- специалност  „Локомотиви и вагони”, код 5250801 - първа степен на професионална 
квалификация
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	 Към	лицензия	№	200312087
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	18.06.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
	 Професионално	направление	“Аудио-визуални	техники	и	производство	на		
медийни	продукти”
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Продажби	на	едро	и	дребно”
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направление	“Стопанско	управление	и	администрация”
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
- специалност  “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Индустрия”, код 3451101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 345110 - втора степен на професио-
нална квалификация
	 Професионално	направлeние	“Секретарски	и	офис	дейност”
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Административно обслужване”, код 3460101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  “Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
	 Професионално	направление	“Използване	на	компютри”
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  “Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”
Професия		“Техник	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522030
- специалност  “Газова техника”, код 5220306 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - трета степен на 
професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
- специалност  “Производство на консерви”, код 5410105 - трета степен на професионална 
квалификация
	 Професионално	направелние	“Строителство	и	геодезия”
Професия		“Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  “Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професионална 
квалификация
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	 Професионално	направеление	“Горско	стопанство”
Професия		“Техник-лесовъд”,	код	623010
- специалност  “Горско стопанство и дърводобив”, код 6230102 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  “Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Дърводобив”, код 6230602 - първа  степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифи-
кация
	 Професионално	направление	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетеринг”
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
- специалност  “Хотелиерство”, код 8110401 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение”, код 
8110602 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Пътувания,	туризъм	и	свободно	време”
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200512272
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	18.06.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн ”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия	“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
- специалност  “Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Калкулант”,	код	345070
- специалност  “Калкулант”, код 3450701 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия	„Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
- специалност  “Програмно осигуряване”, код 5230901 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Хотелиер”,	код	8110
- специалност  “Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професио-
нална квалификация



351

Професия		“Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
- специалност  “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
- специалност  “Хотелиерство”, код 811030 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
- специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080	
- специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код		811090
- специалност  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Екскурзовод”,	код	812030	
- специалност  „Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Фризьор”,	код	815010	
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Еколог”,	код	851010
- специалност  “Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200612389
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	18.06.2008	г.)		
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
- специалност  “Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионална 
квалификация 
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация 
Професия		“Машинен	оператор“,	код	521030
- специалност  “Металорежещи машини“, код 5210301 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квали-
фикация
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Професия		“Огняр”,	код	522060
- специалност  “Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120	
- специалност “Автобояджийство”, код 5251201 - първа степен на професионална квали-
фикация 
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  “Производство на месо, месни продукти и риба“, код 5410203 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020	
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация 
Професия		“Строител”,		код	582030
- специалност  “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Пътен	строител“,	код	582060
- специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 
- втора степен на професионална квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител“,	код	582090
- специалност  “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
- специалност  “Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
- специалност  “Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
- специалност  “Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  “Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Посредник	на	трудовата	борса”,	код	762010
- специалност  “Посредник на трудовата борса”, код 7620101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030
- специалност  “Хотелиерство“, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060	
- специалност  “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация
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Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
- специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник -възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код 814010 
- трета степен на професионална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 815020 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Охранител“,	код	861010
- специалност “Физическа охрана на обекти“, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200612335
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	18.06.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Оперативен	счетоводител”,	код	344010
- специалност  “Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионална 
квалификация 
Професия		“Машинен	монтьор“,	код	521040
- специалност  “Машини и съоръжения за обработка на метали“, код 5210401 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация 
Професия		“Стругар”,	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квали-
фикация 
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  ”Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  “Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, код 5410103 
- втора степен на професионална квалификация
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Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност  “Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифи-
кация 
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020	
- специалност  “Производство мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация 
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  ”Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  ”Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  ”Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
- специалност  “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Зайцевъдство”, код 6210405 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство” код  6210301 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квалифи-
кация
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Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  “Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
- специалност  “Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		”Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност  “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Камериер“,	код	811030
- специалност  “Хотелиерство“, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код 814010 
- трета степен на професионална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Козметик”,	код	815020
- специалност  “Козметика”, код 815020 - втора степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200412185
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	16.07.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220209 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  “Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия	“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
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- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 
-  втора степен на професионална квалификация
Професия		“Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност  “Основни и довършителни работи”, код 582080 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител”,	код	582090
- специалност  “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 - първа степен на профе-
сионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200212019
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	16.07.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
	 Професионално	направление	“Металообработване	и	машиностроене”
Професия		“Машинен	техник”,	код	521010
- специалност  “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код  5210101 - трета 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост”, код  
5210104 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Машини и системи с ЦПУ”, код  5210105 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост”, код  5210107 
- трета степен на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Електротехника	и	енергетика”
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Химични	продукти	и	технологии”
Професия		“Химик-оператор”,	код	524060
- специалност  “Технология на неорганичните вещества”, код 5240601 - втора степен на 
професиноална квалификация
- специалност  “Технология на органичните вещества”, код 5240602 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професионално	направление	“Производство	на	храни	и	напитки”
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202 
- втора степен на професионална квалифкаиця
- специалност  “Производство на консерви”, код 5410204 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - втора 
степен на професионална квалификация
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- специалност  “Производство на захар и захарни изделия”, код 5410206 - втора степен 
на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Производство	на	изделия	от	дърво”
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430202 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Строителство	и	архитектура”
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
	 Професионално	направление	“Озленяване	и	цветарство”
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Парково строителство и оозеленяване”, код 6220202 - втора степен на 
професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Горско	стопанство”
Професия		“Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
- специалност  “Механизация на горското стопанство”, код 6230301 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  “Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Дърводобив”, код 6230602 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Дивечовъдство”, код 6230603 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Билкарство”, код 6230604, втора степен на професионална квалифи-
кация
	 Професионално	направелние	“Хотелиерство,	ресторантьорство	и	кетеринг”
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  “Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200712524
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Заварчик”	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Стругар”	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Шлосер”	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Електротехник”,	код	522010
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
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- специалност  “Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация 
- специалност  “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация 
- специалност  “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация.
Професия		“Животновъд“,	код	621050	
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Лесовъд“,	код	623040	
- специалност  “Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод“,	код	812030	
- специалност  “Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална ква-
лификация

	 Към	лицензия	№	200312074
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Индустрия”, код 3451101 - втора степен на професионална квалифик-
ация
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Машинен	техник”,	код	52110
- специалност  “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210101 - трета 
степен на професионална квалификация 
- специалност  “Специално машиностроене”, код 5210102 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030	
- специалност  “Металорежещи машини”, код 5210301 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302 - втора степен 
на професионална квалификация 
- специалност  “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303 - втора степен на 
професионална квалификация
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Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040	
- специалност  “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210401 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Електротехник”,	код	522010	
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски 
транспорт”, код 5220107 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108 
- трета степен на професионална квалификация 
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220109  - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220110 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски 
транспорт”, код 5220208 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Техник	по	комуникационни	системи”,	код	523010	
- специалност  “Радио и телевизионна техника”, код 5230101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Техник	по	транспортна	техника”,	код	811010
- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионална 
квалификация 
- специалност  “Пътно-строителна техника”, код 5250102 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник	по	подемно-транспортна	техника”,	код	525050
- специалност  “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 
код 5250501 - трета степен на професионална квалификация 
- специалност  “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		“Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010
- специалност  “Производство на растителни масла, маслопродукти и  етерични масла”, 
код 5410109 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, 
код 5410208 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Техник-технолог	по	експлоатация	и	поддържане	на	хладилната	техника	
в	хранителната	промишленост”,	код	541040
- специалност  “Експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната про-
мишленост”, код 5410401 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Техник-технолог	по	качеството	на	храни	и	напитки”,	код	541060
- специалност  “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, код 5410601 
-  трета степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  “Производство на фасонирани материали”, код 5430301 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430302 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430305 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
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- специалност  “Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Тютюнопроизводство”, код 6211103 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност  “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211101 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211102 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Свиневъдство”, код 6211103 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Птицевъдство”, код 6211104 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Зайцевъдство”, код 6211105 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Пчеларство”, код 6211106 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Бубарство”, код 6211107 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  “Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		“Организатор	по	търговска	експлоатация	на	железопътния	транспорт”,	
код	840080
- специалност  “Търговска експлоатация на железопътния транспорт”, код 8400801 - трета 
степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200512265
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	аниматор”,	код	213050
- специалност  “Компютърна анимация”, код 2130501 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Финансов	отчетник”,	код	343020
- специалност “Финансова отчетност”, код 3430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
- специалност  “Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Предприемачество и менеджмънт”, код 3451101 - втора степен на профе-
синоална квалификация
Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  “Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професионална 
квалификация
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Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 520901 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрически мрежи”, код 5220203 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Електрообзавеждане на производство”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209 
-  втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Елетрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Топлинна техника”, код 5220304 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Хладилна  техника”, код 5220305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия	“Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
- специалност  “Компютърна техника и технологии”, код 5230501 - трета степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  “Компютърни мрежи”, код 5230501 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Програмист”,	код	523090
- специалност  “Програмно осигуряване”, код 5230901 - втора степен на професионална 
ква-лификация
- специалност  “Системно осигуряване”, код 5230902 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 
код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор		в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност  “Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облеклото”,	код	542040
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на облеклото от текстил”, код 
5420401 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	производство	на	облекло”,	код	542090
- специалност  “Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионална 
квалификация
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Професия		“Шивач”,	код	542110
- специалност  “Шивачество”, код 541101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител”,	код	582030
- специалност  ”Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  ”Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация;
- специалност  ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  ”Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		“Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Сухо строителство“, код 5820403 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК		мрежи”,	код	582050
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник-животновъд”,	код	621040
- специалност  “Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Социален	работник”,	код	762020
- специалност  “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Социални работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечение”, код 
8110602 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	заведения	за	хранене	и	развлечение”,	код	811090
- специалност  “Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечение”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
- специалност  “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение”, код 
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8110902 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  “Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
8140101 - трета степен на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200712543
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  “Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Бизнес администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Машинен	монтьор”,	код	521040
- специалност  “Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост”, код 5210407 
- втора степен на професионална квалификация
Професия		“Стругар”,	код	521100
- специалност  ”Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
- специалност  “Автотенекеджийство”, код 5251202 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
- специалност  “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 
5420401 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
- специалност  “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430305 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
- специалност  “Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Камериер”,	код	811030
- специалност  “Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
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Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
- специалност  “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 
8110902 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  “Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Организатор	 по	 експлоатация	 на	 автомобилния	 транспорт”,	 код	
840070
- специалност  “Експлоатация на автомобилния транспорт”, код 8400701 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация
	 Професионално	направление	“Защита	на	собствеността	и	личността”,	код	861
Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност  “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200312104
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Деловодител”,	код	346030
- специалност  “Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		“Стругар”,	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  “Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207  - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код код 5220210 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Електродомакинска техника ”, код код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийнии	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална квали-
фикация
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- специалност  “Хладилна техника”, код  5220405 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Газова техника”, код  5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Климатична и вентилационна техника”, код  5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
- специалност  “Автобояджия”, код 5251201 - първа степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Автотенекеджия”, код 5251202 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Оператор	в	дърбообработването”,	код	543020
- специалност  “Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430202 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство”, код 5430206 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Производство на дървени детски играчки”, код 5430209 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  “Производство на врати и прозорци”, код 5430305 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Животновъдство”,	код	621050
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Монтьор	на	селско	стопанска	техника”,	код	621080
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090
- специалност  “Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност  “Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Тютюнопроизводство”, код 6211103 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Гъбопроизводство и билки, етерични - маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност  “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  “Свиневъдство”, код 621103 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Птицевъдство”, код 621104 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Зайцевъдство”, код 621105 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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- специалност  “Пчеларство”, код 621106 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Бубарство”, код 621107 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Портиер-пиколо”,	код	811040
- специалност  “Хотелиерство”, код 8110401 - първа степен на професионална квалифи-
кация

	 Към	лицензия	№	200712463
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Графичен	дизайнер”,	код	213070		 																																							
- специалност  “Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Програмист“,	код	523090	
- специалност  “Програмно осигуряване”, код 5230901 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Строител	-	монтажник”,	код	582040
- специалност  “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация 
- специалност  “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална 
квалификация 
- специалност  “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация 
- специалност  “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Растениевъд“,	код	621030	
- специалност  “Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Фермер“,	код	621060	
- специалност  “Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Готвач”,	код	811070
- специалност  “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Сервитьор-барман”,	код	811080
- специалност  “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност  “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифи-
кация
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	 Към	лицензия	№	200712541
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	10/	17.09.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия	“Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  “Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия	“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Стругар”,	код	521100
- специалност  “Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Шлосер”,	код	521110
- специалност  “Шлосерство”, код 52111101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		“Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060	
- специалност  “Компютърна техника и технологии”, код 5230601 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  “Компютърни мрежи”, код 5230602 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Работник	по	транспортна	техника”,	код	525120
- специалност  “Автобояджийство”, код 5251201 - втора степен на професионална ква-
лификация 
- специалност  “Автотенекеджийство”, код 5251202 - втора степен на професионална ква-
лификация 
Професия		“Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация 
- специалност  “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на про-
фесионална квалификация 
- специалност  “Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303 - втора степен на про-
фесионална квалификация 
Професия		“Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност  “Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501, първа степен на профе-
сионална квалификация 
Професия		“Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050
- специалност  “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация 
Професия		“Техник-растениевъд”,	код	621010
- специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност  “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професионална 
квалификация
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- специалност  “Птицевъдство”, код 6211204 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  “Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Сътрудник	социални	дейности”,	код	762020
- специалност  “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност  “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, 
код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 6110602 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  “Кетеринг”, код 6110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
- специалност  “Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
- специалност  “Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 
8110902 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация
Професия		“Охранител”,	код	861010
- специалност  “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  “Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200712487
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	11/	15.10.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Машинен	монтьор“,	код	521040
- специалност  ”Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост“, код 
5210404 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост“, код 5210407 
- втора степен на професионална квалификация 
- специалност  “Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост“, код 5210408 
- втора степен на професионална квалификация 
- специалност  “Машини и съоръжения в текстилната промишленост“, код 5210410 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Електромонтьор”,	код	522020
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- специалност  “Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Електрически мрежи”, код 5220203 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209 
- втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  “Хладилна техника”, код 5220405 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Химик-технолог	“,	код	524010	
- специалност  “Технология на целулозата, хартията и опаковките”, код 5240109 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  “Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства”, 
код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060	
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция” , код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Помощник-възпитател”,	код	814010																																																
- специалност  “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
8140101 - трета степен на професионална квалификация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация
Професия		“Охранител“,	код	861010	
- специалност  “Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  “Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Към	лицензия	№	200712557
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	11/	15.10.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
- специалност  “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  “Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник	по	транспортна	техника”,	код	525010
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- специалност  “Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Пътно-строителна техника”, код 5250102 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060	
- специалност  “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, 
код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Монтажник	на	ВиК	мрежи”,	код	582050
- специалност  “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Пътен	строител,	код	582060
- специалност  “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, код 5820601 - 
втора степен на професионална квалификация
Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  “Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Техник	на	селскостопанска	техника”,	код	621070
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210701 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  “Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  “Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация

	 Към	лицензия	№	200512289
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	12/	19.11.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Дизайнер”,	код	214010	
- специалност  “Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Сътрудник	в	малък	и	среден	бизнес”,	код	345050
- специалност  “Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Касиер”,	код	345060
- специалност  “Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Икономист”,	код	345110
- специалност  “Индустрия”, код 3451101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  “Търговия”, код 3451102 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  “Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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Професия		“Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  “Икономическа информатика”, код  4820101 -  трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		“Машинен	оператор”,	код	521030
- специалност  “Металорежещи машини”, код 5210301 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		“Заварчик”,	код	521090
- специалност  “Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Шлосер”,	код	521110	
- специалност  “Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Техник-технолог	в	дървообработването”,	код	543010
- специалност  “Мебелно производство”, код 5430101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Тапицерство и декораторство”, код 5430106 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Работник	в	дървообработването”,	код	543030
- специалност  “Производство на тапицирани изделия”, код 5430302 - първа степен на 
професионална квалификация
Професия		“Помощник	пътен	строител”,	код	582090
- специалност  “Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Растениевъд”,	код	621030
- специалност  ”Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Животновъд”,	код	621050
- специалност  “Животновъдство”, код 6210501 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Фермер”,	код	621060
- специалност  “Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Лозаровинар”,	код	621090	
- специалност  “Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Работник	в	растениевъдството”,	код	621110
- специалност  “Зеленчукопроизводство”, код 6211101 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
- специалност  “Тютюнопроизводство”, код 6211103 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност “Гъбопроизводство и билки етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		“Работник	в	животновъдството”,	код	621120
- специалност  “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на профе-
сионална квалификация
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- специалност  “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Свиневъдство”, код 6211203 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Птицевъдство”, код 6211204 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Зайцевъдство”, код 6211205 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Пчеларство”, код 6211206 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  ”Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		“Фризьор”,	код	815010
- специалност “Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квали-
фикация

	 Към	лицензия	№	200812613
	 Изменен	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	12/	19.11.2008	г.)
с	професии	и	специалности	както	следва:
Професия		“Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  “Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Техник-озеленител”,	код	622010
- специалност  “Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Озеленител”,	код	622020
- специалност  “Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия	“Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  “Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		“Техник-лесовъд”,	код	623010
- специалност  “Горско и ловно стопанство”, код 6230101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Горско стопанство и дърводобив”, код 6230102 - трета степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Техник-механизатор”,	код	623020
- специалност  “Механизация на горското стопанство”, код 6230201 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		“Механизатор	на	горска	техника	”,	код	623030
- специалност  “Механизация на горското стопанство”, код 6230301 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		“Лесовъд”,	код	623040
- специалност  “Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		“Дивечовъд”,	код	623050
- специалност  “Горско и ловно стопанство”, код 6230501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		“Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
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- специалност  “Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност  “Дърводобив”, код 6230602 - първа степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Дивечовъдство”, код 6230603 - първа степен на професионална квали-
фикация
- специалност  “Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Техник-рибовъд”,	код	624010
- специалност  “Рибовъдство”, код 6240101 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Техник		по	промишлен	риболов	и	аквакултури”,	код	624020
- специалност  “Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201 - трета степен на профе-
сионална квалификация
Професия		“Рибовъд”,	код	624030
- специалност  “Рибовъдство”, код 6240301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Работник	в	рибовъдството”,	код	624040
- специалност  “Рибовъдство”, код 6240401 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Ветеринарен	техник	”,	код	640010
- специалност  “Ветеринарен техник”, код 6400101 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		“Ветеринарен	лаборант	”,	код	640020
- специалност  “Ветеринарен лаборант”, код 6400201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		“Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация
- специалност “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Планински	водач”,	код	812020
- специалност  “Туризъм”, код 8120201 - трета степен на професионална квалификация
Професия	“Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  “Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		“Аниматор”,	код	812040
- специалност  “Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация



374



375

П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я



376



377

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, тел. 9217799, факс 9882 485

Утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. 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 09-298/19.02.2009г.

С П И С Ъ К
на професиите за професионално образование и обучение

ОБЛАСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
  ПРОФЕСИОНАЛНО  НАИМЕНОВАНИЕ  НАИМЕНОВАНИЕ  СТЕПЕН НА  Длъжности и единични   
  НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПРОФЕСИОНАЛНА групи от НКПД
      КВАЛИФИКАЦИЯ
     I II III IV
 1 2 3 4 5 6
 
 21 ИЗКУСТВА
 211  Изящни изкуства  211010 Художник -   2110101 Живопис   •  3471-3002  2452-8013  2452-8020
    изящни изкуства       3476-3017  3476-3018
     2110102 Стенопис   •  3471-3002  2452-8013
     2110103 Графика   •  3471-3002  2452-8013  2452-8015
     2110104 Скулптура   •  3471-3002  2452-8013  2452-8010
     2110111 Илюстрация и оформление на    •  3471-3002  2452-8013  2452-8017
      книгата     3471-3008  3476-3017  3476-3018
 212 Музикални и   212010  Музикант -  2120101 Пиано   •  2453-8013  3473-3001
  сценични   инструменталист
  изкуства   2120102 Цигулка   •  2453-8013  3473-3001
     2120103 Виола   •  2453-8013  3473-3001
     2120104 Виолончело   •  2453-8013  3473-3001
     2120105 Контрабас   •  2453-8013  3473-3001
     2120106 Флейта   •  2453-8013  3473-3001
     2120107 Обой   •  2453-8013  3473-3001
     2120108 Кларнет   •  2453-8013  3473-3001
     2120109 Фагот   •  2453-8013  3473-3001
     2120110 Валдхорна   •  2453-8013  3473-3001
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     2120111 Тромпет   •  2453-8013  3473-3001
     2120112 Цугтромбон   •  2453-8013  3473-3001
     2120113 Туба   •  2453-8013  3473-3001
     2120114 Саксофон   •  2453-8013  3473-3001
     2120115 Ударни инструменти   •  2453-8013  3473-3001
     2120116 Арфа   •  2453-8013  3473-3001
     2120117 Класическа китара   •  2453-8013  3473-3001
     2120118 Акордеон   •  2453-8013  3473-3001
     2120119 Гайда   •  2453-8013  3473-3001
     2120120 Кавал   •  2453-8013  3473-3001
     2120121 Гъдулка   •  2453-8013  3473-3001
     2120122 Тамбура   •  2453-8013  3473-3001
   212020 Акордьор 2120201 Акордиране   •  7312-2001
   212030 Музикант -  2120301 Класическо пеене   •  2453-8003  2453-8004 3473-3002  
    вокалист       3473-3005
     2120302 Народно пеене   •  2453-8003  3473-3002 3473-3005
     2120303 Поп и джаз пеене   •  2453-8003  3473-3002  2453-8007
           2453-8009
   212040 Балетист 2120401 Класически танц   •  2454-3001 2454-3002 2454-3003
           2454-3007
   212050 Танцьор 2120501 Български танци   •  3473-3004 3473-3005
     2120502 Модерни танци   •  3473-3004
   212060 Цирков и   2120601 Цирково  и вариететно    •  Единична група 3474
    вариететен  изкуство
    изпълнител  
   212070 Актьор 2120701 Драматичен театър   •  3474-3019
     2120702 Пантомима   •  3474-3019
     2120703 Куклен театър   •  3474-3019
   212080 Режисьор -  2120801 Драматичен театър    • 3476-3003
    изпълнител
     2120802 Шоу - програми    • 3476-3003
     2120803 Куклен театър    • 3476-3003
 213 Аудио-визуални   213010 Монтажист 2130101 Филмов монтаж   •  3476-3003  3476-3004  3476-3005
  изкуства и техники          3476-3010
  производство на
  медийни продукти
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     2130102 Видеомонтаж   •  3476-3003  3476-3004  3476-3005
           3476-3010
     2130103 Компютърен монтаж   •  3476-3003  3476-3004  3476-3005
           3476-3010
   213020 Фотограф 2130201 Фотография   •  Единична група 7344
           3131-3026  3131-3027
   213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия   •  Единични групи:
           7341,7342,7343,7344,7345,7346
   213040 Тоноператор 2130401 Тоноператорство   •  3131-3001  3131-3002  3131-3006
           3131-3007  3131-3009  3131-3013
           3131-3014  3131-3019  3131-3020
           3131-3021  3131-3024  3131-3025
           3476-3014
   213050 Компютърен  2130501 Компютърна анимация   •  2452-8014 3121-3007
    аниматор
   213060 Компютърен  2130601 Компютърна графика   •  3471-3007 3121-3007
    график
   213070 Графичен  2130701 Графичен дизайн   •  3471-3007 3121-3007
    дизайнер
   213080 Музикален  2130801 Музикално оформление   •  3131-3001  3131-3002  3131-3006
    оформител       3131-3007  3131-3009  3131-3013
           3131-3014  3131-3019  3131-3020
           3131-3021  3131-3024  3131-3025
           3476-3014
   213090 Аниматор 2130901 Анимация    • 2452-8014
   213100 Режисьор -  2131001 Кино и телевизия    • 3476-3001  3476-3003
    изпълнител
   213110 Оператор -  2131101 Кино и телевизия    • 3476-3002  3476-3013  3131-3015
    изпълнител       3131-3017  3131-3018
   213130 Режисьор на пулт 2131301 Телевизия    • 3131-3016
   213140 Репортер и водещ  2131401 На радиопредаване    • 2451-4031  3472-3001  3472-3002
           3472-3003  3472-3004  3472-3005
           3472-4006
     2131402 На телевизионно предаване    • 3472-3001  3472-3002  3472-3003
           3472-3004  3472-3005  3472-3006
 214 Дизайн 214010 Дизайнер  2140101 Театрален, кино и    •  3471-3006  3476-3016 7141-2003
      телевизионен декор
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     2140102 Художествено осветление за    •  3471-3006  3476-3006  3476-3007
      театър, кино и телевизия     7137-2006
     2140103 Театрален грим и перуки   •  3471-3006  2452-8016
     2140104 Аранжиране   •  3471-3006  3471-3001  3471-3004
     2140105 Детски играчки и сувенири   •  3471-3006  3476-3015
     2140106 Интериорен дизайн   •  3471-3006  3471-3005  3471-3004
     2140107 Силикатен дизайн   •  3471-3006 
     2140108 Моден дизайн   •  3471-3006  3476-3011
     2140109 Пространствен дизайн   •  3471-3006  
     2140110 Промишлен дизайн   •  3471-3006  
     2140111 Театрална кукла   •  3471-3006  3476-3015
     2140112 Рекламна графика   •  3471-3002  2452-8013 2452-8017 
           2452-8023  2452-8024 3471-3007 
           3471-3009  3476-3017 3476-3018
 215 Приложни изкус-  215010 Лютиер 2150101 Класически инструменти   •  7312-2002  7312-2019 7312-2020
  тва и занаяти         и др. от Единична група 7312
     2150102 Народни инструменти   •  7312-2002  7312-2014 7312-2019
           7312-2020 и др. от Единична
           група 7312
   215030 Бижутер 2150301 Бижутерия  •   Единична група 7313
   215040 Дърворезбар 2150401 Дърворезбарство  •   7422-2007  7421-1003 7421-1005
   215050 Керамик 2150501 Керамика  •   Единична група 7321  7324-2004
   215060 Каменоделец 2150601 Каменоделство  •   Единична група 7113
           7122-2009
     2150602 Декоративни скални   •   Единична група 7113
      облицовки     7122-2009 7122-2010

   215070 Художник - при- 2150701 Художествена дърворезба   •  3471-3002  2452-8013  2452-8017
    ложни изкуства 
     2150702 Художествена керамика   •  3471-3002  2452-8013  2452-8017 
     2150703 Художествена тъкан   •  3471-3002  2452-8013  2452-8017 
     2150704 Художествена обработка на   •  3471-3002  2452-8013 
      метали
     2150705 Иконопис   •  3471-3002  2452-8013  2452-8017 
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22                                                                                           ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 221 Религия 221010 Църковнослужи 2210101 Източноправославно   •  2460-9013
    тел. Свещенослу-  християнство
    жител

 34 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 341 Търговия на едро 341020 Продавач -  3410201 Продавач - консултант  •   Единична група 5220  
  и дребно  консултант
   341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти   •  3413-3001  3413-3002
   341040 Търговски  3410401 Търговия на едро и дребно   •  Единични групи 3415, 3421
    представител       3416-3001  3416-3002  3416-3003
           3416-3004  3416-3005
 342 Маркетинг и  342020  Сътрудник в  3420201 Маркетингови проучвания  •   3429-3012  3429-3011  3439-2009     
  реклама  маркетингови        3439-2006
    дейности        
 343 Финанси, банково  343010 Финансист 3430101 Банково дело   •  3411-3001  3411-3002  3411-3003
  и застрахова-         3411-3004  3411-3005  3411-3006
  телно дело         3411-3007  3411-3008  3411-3009
           3411-3010  3432-3002  3442-3006
     3430102 Застрахователно и    •  3412-3001  3412-3002  3412-3003
      осигурително дело     3432-3001  3417-3001  3417-3002
           3417-3003  3417-3004  3417-3005
           3417-3006  3417-3007  3417-3008
   343020 Финансов 3430201 Финансова отчетност  •   4122-2001  4122-2002  4122-2003
    отчетник       4122-2004  4122-2005  4122-2006
           4122-2007  4122-2008  4122-2009
           4122-2010  4122-2011  4122-2012
           4121-2004  4121-2005  4121-2006 
           4121-2007  4121-2008  4121-2009
 344 Счетоводство и  344020 Данъчен и  3440201 Митническа и данъчна   •  3446, 3447
  данъчно облагане  митнически  администрация     4192-3001  4192-3002  4192-3003
    посредник       4192-3004  4192-3005  4192-3006
           Единична група 3441 
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     3440202 Митническо и данъчно   •   4192-3001  4192-3002  4192-3003
      обслужване     4192-3004  4192-3008
   344030 Оперативен  3440301 Оперативно счетоводство   •  4192-3009  4192-3010  3433-4001
    счетоводител
 345 Администрация и  345020 Фирмен  3450212 Предприемачество и     • Група 131 - Управители на малки  
  управление  мениджър  мениджмънт     и средни предприятия с изклю-
           чение на единични групи 
           1313 и 1317
   345040 Сътрудник в  3450401 Бизнес - услуги  •   Единични групи 4131, 4132
    бизнес - услуги
   345050 Сътрудник в  3450501 Малък и среден бизнес  •   Единични групи 4131, 4132
    малък и среден 
    бизнес
   345060 Касиер  3450601 Касиер •    4211-1001  4211-1002  4211-1003   
           4211-1004  4211-1005  4212-1001   
           4212-1002  4212-1003  4212-1004
   345070 Калкулант 3450701 Калкулант •    4121 2001
   345080 Снабдител 3450801 Снабдител •    4131-2019
   345120 Икономист  3451201 Индустрия   •  
     3451202 Търговия   •  
     3451203 Земеделско стопанство   •  
     3451204 Икономика и мениджмънт   •  
 346 Секретарски и  346010 Офис -  3460101 Бизнес-администрация   •  3431-3001  3431-3002  4191-2003
  административни   мениджър
  офис дейности
   346020 Офис -  3460201 Административно обслужване  •   Единична група 4115
    секретар       Единична група 4191 
           4143-2005  
   346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив •    3433-1001  
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 44      ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 

 443 Науки за земята 443010 Техник геолог 4430101 Геология и геофизика   •  3111-3002  3111-3003  3111-3004
     4430102 Хидрогеология и геотехника   •  3111-3008
   443020 Техник -  4430201 Хидрология и метеорология   •  3111-3005 
    хидрометеоролог

 48      ИНФОРМАТИКА 

 481 Компютърни науки 481010 Програмист  4810101 Програмно осигуряване  •   3121-3008 
   481020 Системен  4810201 Системно програмиране   •  3121-3008 
    програмист
 482 Приложна  482010 Икономист -  4820101 Икономическа информатика   •  
  информатика  информатик  
   482020 Оператор  4820201 Икономическо информационно  •   Единична група 4114
    информационно   осигуряване     4113-2001  4113-2002  4113-2003
    осигуряване
   482030 Оператор на  4820301  Текстообработване •    4114-1002
    компютър
   482040 Организатор  4820401 Електронна търговия   •  3121-3006 
    Интернет 
    приложения

 52      ТЕХНИКА

 521 Машиностроене,  521010 Машинен техник 5210103 Машини и съоръжения в   •  3115-3047  3115-3003  3115-3003  
  металообработва-    металургията     3115-3012  3115-3020  3115-3021
  не и металургия         3118-3010 Единична група 7223
     5210105 Машини и системи с ЦПУ   •  3115-3053  
           Единична група 7223
     5210113 Машини и съоръжения   •  3115-3003  3115-3053  3115-3012   
      за заваряване     3115-3020  3115-3021  3118-3010  
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     5210117 Технология на   •  Единична група 7223
      машиностроенето     7222-3010  3115-3046  3115-3047   
           3115-3053  3115-3052  3115-3041   
           3115-3046  3115-3047  3115-3048   
           3115-3049  3115-3052  3115-3053   
           3115-3003 3115-3012  3115-3020   
           3115-3021  3118-3010   
      
     5210118 Машини и съоръжения   •  3115-3030  3115-3031  3115-3003   
      за химическата и хранително-     3115-3003  3115-3012  3115-3020   
      вкусовата промишленост      3115-3021  3118-3010  
     5210119 Машини и съоръжения в   •  3115-3014  3115-3022  3115-3025   
      текстилната, обувната и      3115-3026  3115-3027  3115-3028   
      дървообработващата      3115-3029  3115-3032  3115-3040   
       промишленост     3115-3003  3115-3012  3115-3020   
           3115-3021  3118-3010  
     5210120 Машини и съоръжения за   •  3115-3003  3117-3003  3115-3053   
      добивната промишленост и      3117-3002 
      строителството 
   521020 Техник -  5210201 Художествени изделия от метал   •  3115-3003  3115-3046  3115-3047   
    приложник       3118-3010  3118-3015  7214-2002   
           7222-3005  7222-3010  7224-1007    
           7225-1011  
           8122-2002  8123-2002  8123-2003   
           8123-2004  8123-2005   
           и на длъжности от група  721
     5210202 Промишлена естетика и дизайн   •  3471-3006  3115-3003  3115-3046   
           3115-3047  3118-3010  3118-3015  
   521030 Машинен  5210301 Металорежещи машини  •   Единична група 8211
    оператор        7224-2008  7224-2009  7224-2010
     5210302 Машини за гореща обработка  •   Единична група 8123
      на металите
     5210303 Машини и съоръжения за  •   Единична група 7212
      заваряване
   521040 Машинен  5210403 Машини и съоръжения в  •   8281-2015  7233-2024
    монтьор  металургията



 1 2 3 4 5 6

385

     5210414 Металообработващи машини  •   8281-2010  7233-2009  7233-2010   
           7233-2012  7233-2023  7233-2024   
           7233-2028  
     5210415 Машини и съоръжения за  •   8281-2015  7233-2009  7233-2012   
      химическата и хранително-     7233-2028  
      вкусовата промишленост
     5210416 Машини и съоръжения в   •   8281-2015  8281-2018  7233-2005   
      текстилната, обувната и дърво-     8281-2006  7233-2009  7233-2012   
      обработващата промишленост      7233-2016  7233-2028  7233-2029  
     5210417 Машини и съоръжения за   •   8281-2015  7233-2008  7233-2009   
      добивната промишленост и      7233-2012  7233-2025  7233-2028
      строителството  
   521050 Техник на пре- 5210501 Измервателна и   •  3115-3036  3115-3012  7233-2019
    цизна техника    организационна техника      3118-3015  3152-3003  3159-3012
            Единична група 7311  
     5210504 Лазерна и оптична техника   •  3115-3037  3115-3036  3115-3012   
           7233-2019  3118-3015  3152-3003   
           3159-3012

     5120505 Медицинска техника   •  3119-3006 
   521060 Монтьор на  5210601 Измервателна и организа-  •   Единична група 7311  
    прецизна техника   ционна техника     7233-2019
     5210604 Лазерна и оптична техника  •   Единична група 7311  
     5120605 Медицинска техника  •   7311-2007  7311-2016  7311-2025   
           7311-2022
   521070 Техник - металург 5210701 Металургия на черните метали   •  3117-3005  3117-3007  3117-3008  
           3117-3009  3117-3010  3117-3012   
           3117-3014  3117-3016  3117-3017   
           3117-3018  3117-3019
     5210702 Металургия на цветните метали   •  3117-3005  3117-3006  3117-3011   
           3117-3013  3117-3016  3117-3017   
           3117-3018  3117-3019  
   521080 Оператор в  5210801 Металургия на черните метали  •   Група 812
    металургията
     5210802 Металургия на цветните метали  •   Група 812
   521090 Заварчик 5210901 Заваряване •    Единична група 7212 
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   521100 Стругар 5211001 Стругарство •    Единична група 8211 
   521110 Шлосер 5211101 Шлосерство •    7222-1011  7224-1011  7224-1007
   521120 Леяр 5211201 Леярство •    Единични групи 7211 и 7342 
   521130 Ковач 5211301 Ковачество •    Единична група 7221
 522 Електротехника и  522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и   •  3113-3004  7245-3001  7245-3002   
  енергетика     апарати     7245-3005  7245-3006  7245-3007   
           3118-3006 
     5220102 Електроенергетика   •  7245-3003  7245-3004  3113-3006   
           3113-3014  3118-3006  
     5220103 Електрообзавеждане на   •  3113-3010  3113-3003  3118-3006
      производството  
     5220104 Електрообзавеждане на кораби   •  3113-3009  3118-3006 
     5220105 Електрообзавеждане на   •  3113-3017
      железопътна техника  
     5220106 Електрообзавеждане на   •  3113-3002  3113-3011  
      транспортна техника
     5220107 Електрообзавеждане на елек-   •  3113-3008  
      трически превозни средства
      за градски транспорт
     5220108 Електрообзавеждане на подем-   •  3113-3001  3118-3006 
      на и асансьорна техника 
     5220109 Електрически инсталации   •  3113-3006  3113-3005  3113-3015   
           3118-3006  
     5220110 Електродомакинска техника   •  3113-3007  3118-3006  
   522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и  •   7241-2007  7241-2001  7241-2002   
      апарати      7241-2003  7241-2004  7241-2005   
           7241-2006  7241-2008  7241-2009   
           7241-2010  7241-2011  7245-2017   
           7245-2009
     5220204 Електрообзавеждане на  •   Единична група 7241 
      производството
     5220205 Електрообзавеждане на кораби  •   7245-2019 Единична група 7241 
     5220206 Електрообзавеждане на  •   7245-2015  7245-2016  Единична  
      железопътна техника      група 7241 
     5220207 Електрообзавеждане на   •   7245-2015 7245-2016  
      транспортна техника     Единична група 7241 
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     5220208 Електрообзавеждане на  •   7245-2015 7245-2016  
      електрически превозни средс-      Единична група 7241 
      тва за градски транспорт

     5220209 Електрообзавеждане на  •   Единична група 7241
      подемна и асансьорна техника
     5220210 Електрически инсталации  •   Единична група 7245 
     5220211 Електродомакинска техника  •   Единична група 7241 
     5220212 Електроенергетика  •   Единична група 7241 
   522030 Техник на енер- 5220301 Топлоенергетика   •  3115-3006 3115-3050  3115-3045
    гийни съоръжения 
    и инсталации  

     5220302 Ядрена  енергетика   •  3115-3019  
     5220303 Хидроенергетика   •  3115-3045  
     5220306 Газова техника   •  3313-3012  
     5220308 Възобновяеми енергийни   •  8161-2018
      източници
     5220309 Топлотехника   •  3115-3015 3115-3042  3115-3038 
   522040 Монтьор на енер- 5220401 Топлоенергетика  •   7233-2022 7233-2031 7233-2033   
    гийни съоръжения        7233-2034 7233-2036 8161-2005 
    и инсталации 
     5220402 Ядрена енергетика  •   7233-2031 7233-2033  233-2034  
           7233-2036
     5220403 Хидроенергетика  •   7233-2004 7233-2031  7233-2032  
           7233-2033 7233-2034  7233-2036   
           8161-2003 8161-2005  8161-2007   
           8161-2011 8161-2025  8161-2026   
           8161-2027
      5220406 Газова техника  •   3115-3006 3313-3012  136-2010   
           7233-2033  7233-2034  
     5220408 Възобновяеми енергийни  •   8161-2018 7233-2033  7233-2034  
      източници      7233-2036
     5220409 Топлотехника  •   7233-2011  7233-2011  7233-2014   
           7233-2022  7233-2030  7134-2004
   522060 Огняр 5220601 Огнярство •    7233-2022
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 523 Електроника,  523010 Техник по  5230101 Радио и телевизионна техника   •  3114-3006 
  автоматика, кому-  комуникационни       както и длъжности от 
  никационна и   системи       Единична група 3132
  компютърна 
  техника 
     5230102 Телекомуникационни системи   •  3114-3011  3114-3009  както и  
           длъжности от Единична 
           група 3132 
     5230103 Радиолокация, радионавигация   •  3114-3008 
      и хидроакустични системи
     5230104 Кинотехника, аудио и   •  3115-3037 както и длъжности от  
      видеосистеми      Единична група 3131
     5230105 Оптически комуникационни   • 
      системи 
   523020 Монтьор по  5230201 Радио и телевизионна техника  •   7243-2001  7243-2002  7243-2006   
    комуникационни        7243-2008  7243-2009  7243-2010   
    системи       7243-2011  7243-2012  7243-2013   
           7242-2013  7242-2014  7242-2015
     5230202 Телекомуникационни системи  •   7242-2010  7242-2016 
     5230203 Радиолокация, радионавигация  •   7242-2007  7243-2002  7242-2003   
      и хидроакустични системи      7242-2008 
     5230204 Кинотехника, аудио и  •   7242-2017  7243-2006  3131-3004   
      видеосистеми      3131-3005  3131-3006  3131-3007   
           3131-3008  3131-3009  3131-3010   
           3131-3011  3131-3012  3131-3013 
           3131-3014 
     5230205 Оптически комуникационни  •   7242-2010  7242-2016
      системи 
   523030 Техник на  5230301 Промишлена електроника   •  3121-3001  3114-3001  3114-3005
    електронна 
    техника
     5230302 Микропроцесорна техника   •  3121-3005 
     5230303 Електронно уредостроене   •  3115-3048 
   523040 Монтьор на  5230401 Промишлена електроника  •   7242-2001  7242-2003  7242-2004   
    електронна        7242-2005  7242-2008  7242-2009   
    техника       7242-2010  
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     5230402 Микропроцесорна техника  •   7242-2012 
     5230403 Електронно уредостроене  •   7242-2006  7242-2004  7242-2001
   523050 Техник на  5230501 Компютърна техника и   •  3121-3003  3121-3004  3121-3005 
    компютърни   технологии     както и длъжности от 
    системи       Единична група 3122 
     5230502 Компютърни мрежи   •  3121-3003  3121-3004 както и  
           длъжности от 
           Единична група 3122 
   523060 Монтьор на  5230601 Компютърна техника и  •   7242-2011
    компютърни   технологии
    системи 
     5230602 Компютърни мрежи  •   7242-2011 
   523070 Техник по  5230701 Автоматизация на   •  3123-3001  3123-3002  3115-3020 
    автоматизация   непрекъснати производства      3115-3052
     5230703 Автоматизирани и    • 3115-3020  3123-3001  3123-3002   
      роботизирани системи      3115-3052
     5230704 Осигурителни и комуникационни   •  3115-3020
      системи в ж.п. инфраструктура
   523080 Монтьор по  5230801 Автоматизирани системи  •   7242-2001  7242-2009  7242-2012
    автоматизация  

     5230802 Осигурителни и комуникационни  •   3115-3020
      системи в ж.п.инфраструктура
   523100 Проектант компю- 5231001 Компютърни мрежи    • 2131-6007 Единична група 3122
    търни мрежи
 524 Химични продукти  524010 Химик - технолог 5240101 Технология на неорганичните   •  3116-3003  3116-3013  3116-3017   
  и  технологии     вещества      3116-3018  3116-3019  3116-3022   
           3116-3024 Единична група 3116
     5240105 Технология на органичните   •  3116-3002  3116-3006  3116-3007  
      вещества      3116-3010  3116-3011  3116-3014  
           3116-3016  3116-3017  3116-3020   
           3116-3021  3116-3024  3116-3026   
           Единична група 3116
     5240106 Технология на полимерите   •  3116-3002
     5240107 Технология на химичните   •  3116-3023
      влакна
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     5240108 Технология на нефта, газа и   •  3116-3006  3116-3007  3116-3010   
      твърдите горива      3116-3011
     5240109 Технология на целулозата,    •  3116-3025
      хартията и опаковките
     5240110 Технология на фармацевтични   •  Единична група 8221
      и парфюмерийно - козметични 
      продукти
     5240111 Технология за обработка на   •  3116-3005 Единична група 7441
      кожи
     5240113 Технология на биогоривата     
   524020 Биотехнолог 5240201 Технология в биопроизводствата   •  3116-3001
   524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологи-   •  Единична група 7451
      чен контрол в химични 
      производства
     5240402 Технологичен и микробиологи-   •  Единична група 7451
      чен контрол в хранително - 
      вкусови производства
     5240403 Контрол на качеството в   •  Единична група 7451
      металургията
   524060 Химик - оператор 5240601 Технология на неорганичните  •   Единични групи 8151, 8152, 8153,  
      вещества      8154,  8222, 8223, 8229
     5240605 Технология на органичните  •   Единични групи 8153, 8155, 8221,  
      вещества      8231, 8232, 8142, 8143
     5240606 Технология на полимерите  •   Единични групи 8232, 8231
     5240607 Технология на химичните влакна  •   8159-2006
     5240608 Технология на нефта, газа и  •   Единична група 8155
      твърдите горива
     5240609 Технология на целулозата,   •   Единични групи 8142  8143
      хартията и опаковките
     5240610 Технология на фармацевтични  •   Единична група 8221
      и парфюмерийно - козметични 
      продукти
     5240611 Технология за обработка на  •   Единична група 8265
      кожи
     5240613 Декорация на силикатни  •   8131-2002  8131-2009  8131-2011   
      изделия      8131-2012
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     5240614 Технология на биогоривата  •   Единична група 8154
   524070 Работник в  5240701 Стъкларско производство •    8131 с втора степен са
    стъкларското 
    производство
   524080 Работник в  5240801 Керамично производство •    8139-2001 8139-2002 8139-2003  
    керамичното        8139-2005 8139-2006 8139-2011  
    производство       8139-2013 8139-2014 8131-2008  
           8131-2011 8131-2016 8131-2017  
           8131-2025 8131-2028
   524090 Работник в  5240901 Преработване на полимери •    Единични групи 8232, 8231
    полимерните 
    производства 
   524110 Технолог в  5241101 Технология на стъкларското   •  3116-3022  3116-3013
    силикатните   производство
    производства
     5241102 Технология на керамичното   •  3116-3022  3116-3018
      производство
     5241103 Технология на свързващите   •  3116-3022  3116-3017
      вещества
   524120 Оператор в  5241201 Технология на стъкларското  •   8139-2004  8139-2008
    силикатните   производство     Единична група 8131
    производства 
      5241202 Технология на керамичното  •   8139-2001  8139-2002  8139-2003   
      производство      8139-2005 8139-2006  8139-2011   
           8139-2013  8139-2014 8131-2008   
           8131-2011  8131-2016  8131-2017  
           8131-2025  8131-2028
     5241203 Технология на свързващите  •   Единична група 8151
      вещества
 525 Моторни превозни  525010 Техник по транс- 5250101 Автотранспортна техника   •  3115-3003  3115-3004  3115-3007  
  средства, кораби   портна техника       3115-3008  3115-3009  3115-3016  
  и въздухоплава-          3115-3044  3118-3001 
  телни средства         Единични групи 7231, 8322 8324
     5250102 Пътно - строителна техника   •  3115-3003  3115-3004  3115-3008   
           3115-3009  3115-3016  3115-3044   
           Единични групи 7231, 8322, 8324,  
           8332
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   525020 Монтьор на  5250201 Автотранспортна техника  •   7231-2002  7231-2003  7231-2006   
    транспортна        7231-2007  7233-2013  7231-2012  
    техника        Единични групи 7231, 8322
     5250202 Пътностроителна техника  •   7123-2005  7231-2002  7231-2006   
           7231-2007  7233-2013  7233-2018
           8281-2004  8281-2013  8290-2032   
           8212-2016
            Единични групи 7231, 8322,
   525050 Техник по подем- 5250501 Подемно - транспортна техника,    •  3115-3003  3115-3004  3115-3008  
    но - транспортна   монтирана на пътни транспорт-     3115-3009  3115-3016  3115-3044  
    техника  ни средства     Единични групи 7231, 8322
     5250502 Подемно - транспортна техника   •  Единични групи 8333, 8334
      с електрозадвижване
   525060 Монтьор на  5250601 Подемно - транспортна техника,   •   Единични групи 7231, 8322, 
    подемно - транс-   монтирана на пътни транспорт-
    портна техника  ни средства
     5250602 Подемно - транспортна техника  •   Единични групи 8333, 8334 
      с електрозадвижване
     5250603 Пристанищна механизация  •   Единични групи 8333, 8334
   525070 Техник по железо- 5250701 Локомотиви и вагони   •  3115-3011  3115-3024  3115-3034  
    пътна техника       3115-3051  7231-2015  7222-3010   
           7233-2037
     5250702 Подемно - транспортна,    •  3115-3011  3115-3024  3115-3034  
      пътностроителна и ремонтна     3115-3051  7231-2015 7222-3010   
      ж.п техника      7233-2037
   525080 Монтьор на желе- 5250801 Локомотиви и вагони  •   7231-2015
    зопътна техника 
     5250802 Подемно - транспортна,   •   7231-2015
      пътностроителна и ремонтна 
      ж.п техника
   525090 Авиационен  5250901 Експлоатация и ремонт на   •  Единична група 3145  3115-3001
    техник  летателни апарати     3115-3005 3115-3017  3115-3033 
           
     5250902 Експлоатация и ремонт на   •  Единична група 3145 
      електронно - приборна      3115-3001 3115-3005 3115-3017  
      авиационна техника      3115-3033
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   525100 Корабен техник 5251001 Корабни машини и механизми   •  3141-3001  3141-3002  3141-3003   
           3141-3007  3141-3008  3141-3009
   525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и механизми  •   7233-2020 7233-2021  7233-2022
           7233-2021 Единична група 7214
     5251102 Корабни тръбни системи  •   7215-2009 7215-1025  7212-2007
             7136-2005  Единична група 7214
     5251103 Ремонт на кораби  •   Единична група 7214  7212-2007
   525120  Работник по 5251201  Автобояджийство  •    Единична група 7142
    транспортна        Единична група 7213
    техника

     5251202 Автотенекеджийство •    Единична група 7213
   525130 Пристанищен  5251301 Обработване на товари •    Единична група 9333
    работник
   525140 Корабостроите- 5251401 Корабостроене   •  3115-3013 3115-3035 
    лен техник       Единична група 7214

54 ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

 541 Хранителни  541010 Техник - технолог  5410101 Зърносъхранение,    •  3119-3022  
  технологии  в хранително -   зърнопреработка и
    вкусовата   производство на фуражи
    промишленост
     5410102 Производство на хляб,    •  3119-3021
      хлебни и сладкарски изделия 
     5410103 Производство и преработка на   •  3119-3019 
      мляко и млечни продукти
     5410104 Производство на месо, месни   •  3119-3018
      продукти и риба 
     5410105 Производство на консерви   •  3119-3037
     5410106 Производство на алкохолни и   •  3119-3016 
      безалкохолни напитки
     5410107 Производство на захар и   •  3119-3017
      захарни изделия  
     5410108 Производство на тютюн и   •  3119-3025  3119-3030  3119-3032
      тютюневи изделия 
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     5410109 Производство на растителни   •  3119-3020
      масла, маслопродукти и 
      етерични масла
   541020 Оператор в  5410201 Зърносъхранение,   •   Единична група 8273
    хранително -   зърнопреработка и
    вкусовата   производство на фуражи
    промишленост 
     5410202 Производство и преработка на  •   Единична група 8272 
      мляко и млечни продукти
     5410203 Производство на месо, месни  •   Единична група 8271 
      продукти и риба
     5410204 Производство на консерви  •   Единична група 8275 
     5410205 Производство на алкохолни и  •   Единична група 8278 
      безалкохолни напитки
     5410206 Производство на захар и  •   8274-2003  8274-2005 
      захарни изделия      Единична група 8276 
     5410207 Производство на тютюн и  •   Единична група 8279 
      тютюневи изделия
     5410208 Производство на растителни  •   8221-2001 
      масла, маслопродукти и 
      етерични масла
   541030 Хлебар - сладкар 5410301 Производство на хляб и  •   Единична група 7412  
      хлебни изделия      5122-2005  5122-2006
     5410302 Производство на сладкарски  •   Единична група 7412
      изделия       5122-2005  5122-2006
     5410303 Декорация на сладкарски  •   Единична група 7412 
      изделия      5122-2002  
   541040 Техник - технолог  5410401 Експлоатация и поддържане на   •  3115-3038  3115-3015  8163-2010
    по експлоатация   хладилната техника в храни-
    и поддържане на  телната промишленост 
    хладилната техни-
    ка в хранителната 
    промишленост
   541050 Работник в  5410501 Хранително - вкусова  •    Единични групи 7411 и 7412 без  
    хранително -   промишленост      длъжностите изискващи втора
    вкусовата       степен на ПК
    промишленост       Единични групи 7414, 7416
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   541060 Техник-технолог  5410601 Контрол на качеството и   •  3152-3003  3152-3004  3152-3011
    по качеството на  безопасност на храни и напитки 
    храни и напитки
 542 Производствени  542010 Десенатор на  5420101 Компютърно проектиране и   •  3119-3033
  технологии - текс-  текстил  десениране на тъкани площни
  тил, облекло,     изделия
  обувки и кожи
     5420102 Компютърно проектиране и   •  3119-3033
      десениране на плетени площни 
      изделия
   542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство   •  Единична група  8261 
     5420202 Тъкачно производство   •  Единични групи  8262 и 7432 
     5420203 Плетачно производство   •  8262-2006 
     5420204 Апретурно и багрилно   •  3116-3004
      производство 
   542030 Оператор в  5420301 Предачно производство  •   8261
    текстилно 
    производство
     5420302 Тъкачно производство  •   8262-2002  8262-2003  8262-2005   
           8262-2009  8262-2011  7432-2004   
           7432-2005  7432-2007  7432-2009   
           7432-2011  7432-2015  7432-2017   
           7432-2018 
     5420303 Плетачно производство  •   8262-2006  7432-2003  7432-2006
     5420304 Апретурно и багрилно  •   Единична група  8264
      производство
   542040 Моделиер - техно- 5420401 Конструиране, моделиране и   •  3119-3023  3119-3026  3152-3001
    лог на облекло  технология на облекло от 
      текстил
     5420402 Конструиране, моделиране и   •  3119-3028  3119-3024  3152-3001
      технология на облекло от кожи
   542050 Оператор в  5420501 Производство на облекло от  •   Единични групи 7433, 8263 
    производството   текстил     7435-2002
    на облекло
     5420502 Производство на облекло от  •   7435-2003  7435-2006  8263-2006
      кожи
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   542060 Моделиер - техно 5420601 Конструиране, моделиране и   •  3119-3027  3119-3029
    лог на обувни и  технология на обувни изделия 
    кожено - галанте-
    рийни изделия
     5420602 Конструиране, моделиране и   •  3119-3028
      технология на кожено - 
      галантерийни изделия
   542070 Оператор в  5420701 Производство на обувни  •   Единична група 8266
    производство на  изделия 
    обувни и кожено - 
    галантерийни 
    изделия
     5420702 Производство на кожено -   •   7435-2003  7435-2006 
      галантерийни изделия
   542080 Работник в  5420801 Текстилно производство •    Единична група 7431
    текстилно 
    производство
     5420803 Апретурно и багрилно  •    Единични групи 7431  8264
      производство
   542090 Работник в  5420901 Производство на облекло •    7433-1009  7433-1007
    производство на 
    облекло
   542100 Работник в  5421001 Обувно и кожено - галанте- •    Единична група 7442  
    обувно и кожено -   рийно производство
    галантерийно 
    производство
   542110 Шивач 5421101 Шивачество •    7332-1006  7433-1009  7433-1007   
           7436-1014  7436-1010
   542120 Обущар 5421201 Обущарство •    7442-1012  7442-1007
   542130 Килимар 5421301 Ръчно изработване на килими •    7436-1005 7332-1001  7332-1002   
           7332-1004  7332-1007
     5421302 Ръчно изработване на гоблени,  •    7435
      губери, козяци
   542140 Плетач 5421401 Ръчно художествено плетиво •    7332-1007  7432-2002
     5421402 Плетач на настолна плетачна  •    7436
      машина
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   542150 Бродировач 5421501 Бродерия •    7436-1001  7436-1002
 543 Производствени  543010 Техник - технолог  5430101 Мебелно производство   •  3119-3005  3119-3003  3118-3001   
  технологии - дър-   в дървообработ-       3119-3002
  весина, хартия,   ването
  пластмаси и 
  стъкло
     5430104 Реставрация на стилни мебели   •  3119-3003  3119-3012  3118-3001   
      и дограма      3119-3002
     5430106 Тапицерство и декораторство   •  3119-3015  3119-3005  3119-3002
     5430107 Производство на врати и   •  7124-2001  7124-2009  3119-3002
      прозорци
     5430109 Дърворезни и амбалажни   •  Единични групи 8240  8141 
      производства
     5430110 Производство на плочи и   •  Единични групи 8240  8141 
      слоиста дървесина
     5430111 Производство на строителни   •  7124-2009 
      изделия от дървесина
   543020 Оператор в  5430201 Производство на мебели  •   7124-2002 8240-2011 8240-2012  
    дървообработва-       8284-2004 8285-2001 8285-2002  
    нето        Единични групи 8240  8141
     5430202 Производство на врати и  •   7124-2001  7124-2002  7124-2004   
      прозорци      7124-2006 7124-2009 
           Единични групи 8240  8141
     5430203 Производство на тапицирани  •   8263-2009 7435-2005 7437-1002  
      изделия      7437-1006 
           Единични групи 8240  8141
     5430204 Производство и монтаж на  •   7124-2002  7124-2007  7124-2008   
      вътрешно обзавеждане на      7124-2004  7124-2006 
      кораби     Единични групи 8240  8141
     5430205 Моделчество и дървостру-  •   7124-2002 
      гарство     Единични групи 8240  8141
     5430206 Дърворезно, амбалажно и  •   7124-2002 7132-2003
      паркетно производство      Единични групи 8240  8141
     5430207 Производство на дървесни  •   7124-2002 
      плочи      Единични групи 8240  8141
     5430208 Производство на фурнир и   •   7124-2002 
      слоиста дъресина     Единични групи 8240  8141
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     5430209 Производство на дървени  •   7124-2002 7436-1003 
      детски играчки      Единични групи 8240  8141
   543090 Работник в дърво- 5430901 Производство на фасонирани  •    Единични групи 7422, 7421 
    обработването  материали
     5430902 Производство на тапицирани  •    Единични групи 7437 7422, 7421
      изделия
     5430903 Производство на бъчви •    7422-1012 
           Единични групи 7437, 7422, 7421
     5430904 Производство на плетени  •    Единична група 7424 
      изделия от дървесина      7331-1004 
     5430905 Производство на врати и  •    Единични групи 7421, 7422 
      прозорци
     5430906 Производство на мебели •    Единични групи 7421, 7422
   543100 Организатор в  5431001 Мебелно производство   •  1316-3002  1319-3014  3119-3005
    дървообработва-
    нето и производс-
    твото на мебели  
     5431002 Дървообработване   •  1316-3002  1319-3014  3119-3005  
 544 Минно дело,  544010 Минен техник 5440101 Добивни и строителни минни   •  3117-3020  3117-3021  3117-3022  
  проучване и до-     технологии      3117-3023  3117-3024  3117-3025  
  бив на полезни          3117-3026  3117-3029  3117-3031
  изкопаеми
     5440102 Обогатителни, преработващи и   •  3117-3020  3117-3030 
      рециклационни технологии
     5440103 Минна електромеханика   •  3117-3026  3117-3020  
   544020 Оператор в минна- 5440201 Подземен и открит добив на  •   Група 811
    та промишленост  полезни изкопаеми
     5440202 Добив на скални материали  •   Група 811
     5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми  •   Група 811
     5440204 Обработка на скални материали  •   Група 811
     5440205 Минни съоръжения  •   Група 811
   544030 Сондажен техник 5440301 Сондажни технологии   •  3117-3003  3117-3027  3117-3028  
     5440302 Сондажна техника   •  3117-3003  3117-3027  3117-3028   
           Единична група 8113
   544040 Сондьор 5440401 Проучвателно сондиране  •   Единична група 8113
   544050 Маркшайдер 5440501 Маркшайдерство   •  3119-3035
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 58 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 581 Архитектура,  581010 Геодезист 5810101 Геодезия    •  3112-3003  3112-3006  3112-3007   
  урбанизъм и          3118-3002  3118-3008  3118-3016   
  геодезия          1223-3006  
 582 Строителство  582010 Строителен  5820101 Строителство и архитектура   •  3112-3004  3112-3007  3112-3009   
    техник        3118-3002  3118-3005  3118-3014  
           1223-3006  3413-3001  3413-3002
     5820103 Водно строителство   •  3112-3001  3112-3002  3112-3007  
           3118-3005  3118-3014  1223-3006 
     5820104 Транспортно строителство   •  3112-3008  3112-3010  3112-3011   
           3112-3007  3118-3005  3118-3014   
           1223-3006 
   582030 Строител 5820302 Кофражи  •   7129-2001  7129-2003  7129-2012   
           7129-2016  7124-2011  7123-2004   
           7129-2001  7129-2002 
     5820303 Армировка и бетон  •   7123-2001  7123-2003  7123-2005   
           7123-2006  7129-2012  7129-2016   
           7129-2005 
     5820304 Зидария  •   7122-2001  7122-2002  7122-2003   
           7122-2005  7122-2008  7122-2010   
           7122-2011  7129-2012 
     5820305 Мазилки и шпакловки  •   7133-2001  7133-2002  7133-2003   
           7133-2004  7129-2004  7129-2012 
     5820306 Вътрешни облицовки и настилки  •   7132-2001  7132-2002  7132-2003   
           7133-2004  7134-2002  7134-2003   
           7134-2005  7134-2006  7134-2007   
           7134-2008  7129-2004  7129-2012  
     5820307 Външни облицовки и настилки  •   7134-2002  7134-2003  7134-2005   
           7134-2006  7129-2005  7134-2007   
           7134-2008  7122-2010  7129-2004   
           7129-2012  
     5820309 Бояджийски работи  •   7141-2002  7141-2003  7141-2004   
           7141-2005  7141-2006  7141-2007   
           7142-2001  7129-2004  7129-2012 

	 	 	 1 2 3 4 5 6



 1 2 3 4 5 6

400

     5820310 Строително дърводелство  •   7124-2001  7124-2002  7124-2003   
           7124-2004  7124-2005  7124-2006   
           7124-2009  7124-2010  7124-2011  
           7129-2004  7129-2012 
     5820311 Строително тенекеджийство  •   7131-2002  7213-2006  7129-2004  
           7129-2012 

     5820312 Покриви  •   7131-2001  7131-2002  7123-2002   
           7129-2004  7129-2012  
   582040 Строител -  5820401 Стоманобетонни конструкции   •   7129-2001  7129-2002  7129-2003   
    монтажник        7129-2004  7129-2015  7129-2016   
           7215-2013  7215-2011  7129-2009 
     5820402 Метални конструкции  •   7214-2007  7214-2008  7214-2009 
           7129-2015  7129-2004 
     5820403 Сухо строителство  •   7129-2015  7129-2004 
     5820404 Дограма и стъклопоставяне  •   7124-2001  7135-2001  7135-2003   
           7135-2004  7135-2005  7129-2004 
     5820405 Изолации в строителството  •   Единична група 7134
   582050 Монтажник на  5820501 Вътрешни ВиК мрежи  •   7136-2002  7136-2003  7136-2004   
    водоснабдителни        7136-2007  7136-2009  7136-2017   
    и канализационни        7129-2004 
    мрежи
     5820502 Външни ВиК мрежи  •   7136-2001  7136-2003  7136-2004   
           7136-2007  7136-2009  7129-2005   
           7129-2004 
   582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистра-  •   7129-2005  7129-2006  7129-2009   
      ли и съоръжения към тях     7122-2012
     5820602 Строител на релсови пътища и  •   7129-2014  7129-2005  7129-2006
      съоръжения към тях  
   582070 Пещостроител 5820701 Пещостроителство  •   7122-2002  7122-2004  7122-2006   
           7122-2007  7122-2013  7129-2008
   582080 Помощник в  5820801 Основни и довършителни  •    9313-0001  9313-0002  9312-0001  
    строителството   работи     9312-0002  9312-0003  9312-0004   
           9312-0005  9312-0006  9312-0007   
           9312-0008  9312-0009  9312-0010   
           9312-0012  9312-0013  
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   582090 Помощник пътен  5820901 Пътища, магистрали и  •    9312-0002  9312-0006  9312-0010
    строител  съоръжения
     5820902 Релсови пътища и съоръжения •    9312-0002  9312-0009  9312-0010

62     СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

 621 Растениевъдство  621010 Техник- 6210101 Полевъдство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002 
  и животновъдство  растениевъд
           1311-3004  1221-3007  3212-3007  
           3212-3009  3212-3012  3212-3011  
           3212-3006  3212-3010 
     6210102 Зеленчукопроизводство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002  
           1311-3004  1221-3007  3212-3007  
           3212-3009  3212-3012  3212-3011  
           3212-3006  3212-3010 
     6210103 Трайни насаждения   •  3212-3008  3212-3001  3213-3001  
           3213-3002  1311-3004  1221-3007  
           3212-3007  3212-3009  3212-3012  
           3212-3011  3212-3006  3212-3010 
      6210104 Селекция и семепроизводство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002   
           1311-3004  1221-3007  3212-3007  
           3212-3009  3212-3012  3212-3011  
           3212-3006  3212-3010 
      6210105 Тютюнопроизводство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002   
           1311-3004  1221-3007  3212-3007   
           3212-3009  3212-3012  3212-3011   
           3212-3006  3212-3010 
      6210106 Гъбопроизводство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002   
           1311-3004  1221-3007  3212-3007   
           3212-3009  3212-3012  3212-3011   
           3212-3006  3212-3010 
     6210107 Растителна защита и агрохимия   •  3212-3002  3212-3001  3213-3001   
           3213-3002  1311-3004  1221-3007   
           3212-3007  3212-3009  3212-3012   
           3212-3011  3212-3006  3212-3010
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   621020 Техник в лозаро- 6210201 Лозаровинарство   •  3212-3001  3213-3001  3213-3002   
    винарството       1311-3004  1221-3007  6112-2001
   621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство  •   6111-2019  6111-2021  6111-2018   
           6111-2017  6111-2016
     6210303 Зеленчукопроизводство  •   6111-2015  6111-2014
     6210304 Трайни насаждения  •   Единична група 6122
     6210305 Селекция и семепроизводство  •   6113-1019  6113-1020
     6210306 Тютюнопроизводство  •   6111-2020
     6210307 Гъбопроизводство и билки,   •   6113-1005  6113-1002  6113-1013
      етерични-маслени и медоносни
      култури
     6210308 Растителна защита  •   6113-1015
   621040 Техник- 6210401 Говедовъдство   •  6121-3014  6121-3015  1311-3004   
    животновъд        1221-3007  3211-3009  6121-3013   
           6121-3016 
     6210402 Овцевъдство   •  6121-3014  6121-3015  1311-3004   
           1221-3007  3211-3009  6121-3013   
           6121-3016 
     6210403 Свиневъдство   •  1311-3004  1221-3007  3211-3009   
           6121-3016  
     6210404 Птицевъдство   •  1311-3004  1221-3007  3211-3009  
           6121-3016 
     6210405 Зайцевъдство   •  1311-3004  1221-3007  3211-3009   
           6121-3013  6121-3016 
      6210406 Пчеларство и бубарство   •  
     6210407 Коневъдство и конна езда    •  1311-3004  1221-3007  3211-3009   
           6121-3013  6121-3016  3475-3002
   621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство   •   6121-2011 и др. от група 612
     6210503 Овцевъдство  •   6121-2011 и др. от група 612
     6210504 Свиневъдство  •   6121-2011 и др. от група 612
     6210505 Птицевъдство  •   6122-2006  6122-2007  6122-2008   
           6121-2011 и др. от група 612
     6210506 Зайцевъдство  •   6121-2011  6129-1025 
           и др. от група 612
     6210507 Пчеларство  •   6123-2007  6123-2008  6121-2011  
           и др. от група 612
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     6210508 Коневъдство и конна езда  •   6121-2011  6121-2012 
           и др. от група 612
   621060 Фермер 6210601 Земеделец  •   6210-2002
     6210602 Производител на   •  1221-3007  1311-3004  6210-2002    
      селскостопанска продукция      6130-1001  6130-1002
    621070 Техник на селско-  6210701 Механизация на селското   •  3115-3054  3115-3039
    стопанска техника  стопанство
    621080 Монтьор на  6210801 Механизация на селското  •   7233-2006 7233-2013  7233-2017
    селскостопанска   стопанство
    техника
   621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство  •   6112-2001 6112-2009  9322-0020
   621110 Работник в расте 6211101 Зеленчукопроизводство •    6111-1001  6111-1005  6111-1011   
    ниевъдството       6113-1011  6111-1010  6113-1003   
           6113-1009  6113-1010  6113-1011   
           6113-1020
     6211102 Трайни насаждения •    6112
           6112-1002  6112-1006  6112-1007   
           6112-1008  6113-1003  6113-1007   
           6113-1017  6113-1021
     6211103 Тютюнопроизводство •    6111-1009  6111-1013   6113-1003
     6211104 Гъбопроизводство и билки,  •    6113-1001  6113-1002  6113-1003   
      етерични-маслени и медоносни      6113-1005  6113-1008  6113-1013   
      култури      6113-1014 
   621120 Работник в  6211201 Говедовъдство и биволовъдство •    6121-1001  6121-1002  6121-1003   
    животновъдството        6121-1004  6121-1005  6121-1007  
     6211202 Овцевъдство и козевъдство •    6121-1001  6121-1002  6121-1003   
           6121-1004  6121-1009  
     6211203 Свиневъдство •    6121-1001  6121-1004
     6211204 Птицевъдство •    6121-1001  6121-1004  6122-1001   
           6122-1002  6122-1003  6122-1004   
           6122-1005
     6211205 Зайцевъдство •    6129-1025  6121-1001  6121-1004  
     6211206 Пчеларство •    6123-1003  6123-1004  
     6211207 Бубарство •    6123-1001  6123-1002  6123-1005  
     6211208 Коневъдство •    6121-1001  6121-1002  6121-1004   
           6121-2012
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   621130 Кинолог 6211301 Отглеждане на кучета  •   6129-1021  6121-1008  6121-1008   
           6129-1005
     6211302 Специализирано обучение и   •  6129-1021  6121-1008  6121-1008   
      селекционно развъждане на кучета     6129-1005 
 622 Градинарство  622010 Техник -  6220101 Цветарство   •  3212-3004  3212-3007  3212-3009  
  (паркове и   озеленител        3212-3002 
  градини)
     6220102 Парково строителство и   •  3212-3004 
      озеленяване
   622020 Озеленител 6220201 Цветарство  •   6113-1016  6113-1018 6113-1019     
           6113-1022  6113-1003  6113-1004   
           6113-1009  6113-1010
     6220202 Парково строителство и  •   6113-1003  6113-1004 6113-1009   
      озеленяване      6113-1010
   622030 Работник в  6220301 Озеленяване и цветарство •    6113-1016  6113-1018  6113-1019   
    озеленяването        6113-1022  6113-1003  6113-1004   
           6113-1009  6113-1010
 623 Горско стопанство 623010 Техник- лесовъд 6230101 Горско и ловно стопанство   •  1221-3008  1311-3002  5113-3002   
           3212-3003  3212-3005  3213-3003   
           5161-3003  1311-3001  1221-3006 
     6230102 Горско стопанство и   •  3212-3003  3212-3005  3213-3003   
      дърводобив      5161-3003  1311-3001  1221-3006
   623020 Техник -  6230201 Механизация на горското   •  3115-3014  8331-2002  8331-2004  
    механизатор   стопанство     8331-2006  8331-2009
   623030 Механизатор на  6230301 Механизация на горското  •   7233-2005  8331-2002  8331-2004  
    горска техника   стопанство      8331-2006  8331-2009
   623040 Лесовъд 6230401 Горско стопанство  •   6141-1001  6141-1007  6141-1008 
   623050 Дивечовъд  6230501 Горско и ловно стопанство  •   6121-2010 
   623060 Работник в  6230601 Лесокултурни дейности •    6113-1012  6141-1005  6141-1007    
    горското        6141-1010  6141-1001  6141-1002   
    стопанство        6141-1003  6141-1008 
      6230602 Дърводобив  •    6141-1004  6141-1006  6141-1009   
           6141-1011  6141-1012  6141-1013   
           6141-1014  6141-1015  6142-1001   
           6142-1002  6142-1003  6141-1001   
           6141-1002  6141-1003  6141-1008 
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      6230603 Дивечовъдство •    6129-1004  6129-1007  6154-1001   
           6154-1002  5169-1006  5169-1001  
      6230604 Билкарство •    6113-1001  6113-1006  6141-1001   
           6141-1002  6141-1003 
 624 Рибно стопанство 624010 Техник - рибовъд 6240101 Рибовъдство   •  1221-3008  1311-3003
   624020 Техник  по про- 6240201 Промишлен риболов и   •  1221-3008  1311-3003  6152-1002  
    мишлен риболов   аквакултури     6152-1003  6153-1001 6153-1002   
    и аквакултури       6153-1003 5169-1008
   624030 Рибовъд 6240301 Рибовъдство  •   6151-2003  6151-2004  5169-1008
   624040 Работник в  6240401 Рибовъдство •    6151-1001  6151-1002  6152-1001   
    рибовъдството        6152-1002  6152-1003  5169-1008

64 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 640 Ветеринарна  640010 Ветеринарен  6400101 Ветеринарен техник   •  3211-3009  3221-3001 6129-1009  
  медицина   техник        6129-1010  
   640020 Ветеринарен  6400201 Ветеринарен лаборант   •  1239-3002  7451-2001  7451-2005
    лаборант
   
 72 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 725 Медицинска  725010 Техник по очна  7250101 Очна оптика   •  3224-3001  3115-3043  3211-3012
  диагностика и ле-  оптика
  чебни технологии
   725020 Оптик -  7250201 Оптометрия    • 3224-4002
    оптометрист
   725030 Техник по ортопе- 7250301 Ортопедична техника и бандажи   •  3226-5005  3119-3006  3211-3012   
    дична техника       7311-2008  7311-2021  
   725040 Техник на слухови 7250401 Слухови апарати   •  3119-3006  8283-2010  3211-3012 
    апарати

76      СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 762 Социална работа  762010 Посредник на  7620101 Посредник на трудовата борса   •  Единична група 3423
  и консултиране  трудовата борса
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   762020 Сътрудник соци- 7620201 Социална работа с деца и   •  Единична група 3460
    ални дейности  семейства в риск
     7620202 Социална работа с деца и    •  Единична група 3460
      възрастни с увреждания  и 
      хронични заболявания
   762030 Помощник -  7620301 Помощник-възпитател в отглеж-   •  3340-3018  5131-3004  5131-3003
    възпитател  дането и възпитанието на деца
   762040 Социален  7620401 Подпомагане на деца  •   5131-1005, Единична група 5133
    асистент
     7620402 Подпомагане на възрастни  •   Единична група 5133
   762050 Преводач жесто-   7620501 Жестомимичен език   •  Предстои да бъде включена
    мимичен език

81      УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА 

 811 Хотелиерство,  811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството   •  1315-3013  1315-3004  1315-3005   
  ресторантьорство          1315-3006  1315-3008  1315-3013   
  и кетеринг         1225-3002 
      8110102 Организация и управление на     • 1315-3013  1315-3004  1315-3005   
      хотелиерството     1315-3006  1315-3008  1315-3013   
           1225-3002
     8110103 Организация на дейностите в  •   1315-3005  1315-3008  4222-2006   
      места за настаняване      4222-2007
   811020 Администратор в  8110201 Организация на обслужването   •  Единична група 4222
    хотелиерството  в хотелиерството
   811030 Камериер 8110301 Хотелиерство •    5142-1001  5142-1002  5142-1004   
           Единична група 5121
   811040 Портиер-пиколо 8110401 Хотелиерство •    5121-1006  5121-1007
   811060 Ресторантьор 8110601 Организация и управление в    • 1319-9012  1315-3002  1315-3003   
      ресторантьорството      1315-3009  1315-3010  
      8110602 Производство и обслужване в   •  5123-2004  1315-3001  1315-3002   
      заведенията за хранене и     1315-3011  1315-3012 
      развлечения
      8110603 Кетеринг   •  1315-3001  1315-3011  1315-3012 
   811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни  •   5122-2001  5122-2002  5122-2003   
      изделия и напитки      5122-2004  
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   811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в  •   5123-2001  5123-2002  5123-2003   
      обществено хранене      5123-2004  5123-2005
   811090 Работник в заве- 8110901 Работник в производството  •    9132-0002  9131-0003  9132-0004 
    денията за хране-  на кулинарни изделия в заведе-
    не и развлечения  нията за хранене и развлечения 
      8110902 Работник в обслужване на заве-  •    9132-0004  9132-0002
      дения за хранене и развлечения
 812 Пътувания,  812010 Организатор на  8120101 Организация на туризма и   •  3414-3001  3414 3002  4221-2001  
  туризъм и сво-  туристическа  свободното време     4221-2002  4221-2003  4221-2004
  бодно време  агентска дейност
      8120102 Селски туризъм   •  
   812020 Планински водач 8120201 Туризъм   •  5113-3004  3429-3003
   812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване   •  5113-3005 
     8120303 Организация на екскурзоводс-    • 5113-3005 
      ката дейност 
    812040 Аниматор в  8120402 Туристическа анимация   •  5113-3001  
    туризма
     8120403 Организация на аниматорската    • 5113-3001 
      дейност 
 813  Спорт 813010 Помощник- 8130101 Спортно-туристически дейности   •  3475-4003  3475-4004  3429-3003
    инструктор по 
    спортно-туристи-
    ческа дейност 
   813020 Инструктор по  8130201 Спортно-туристически дейности    • 3475-4003  3475-4004 3475-4008
    спортно-туристи-
    ческа дейност
   813030 Треньор 8130301 По вид спорт    • 3475-4008  3475-4003  3475-4004 
   813040 Инструктор по  8130401 Адаптирана физическа актив-    • 3475-4003  3475-4004 
    адаптирана физи-  ност и спорт за хора с
    ческа активност и   увреждания
    спорт за хора с 
    увреждания
   813050 Инструктор по  8130501 Фитнес    • 3475-4003  3475-4004 
    фитнес

   813060 Спортен масажист 8130601 Спортен масаж    • 3226-5003
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   813070 Инструктор по  8130701 Спортна ергономия    • 5132-1015  3152-3009  3222-3001   
    ергономия        3222-3002
     8130702 Постурална ергономия    • 5132-1015  3152-3009  3222-3001   
           3222-3002
     8130703 Професионална ергономия    • 5132-1015  3152-3009  3222-3001   
           3222-3002
   813080 Организатор на  8130801 Организация на спортни прояви   •  1319-3008
    спортни прояви и   и първенства
    първенства
   813090 Помощник- 8130901 Фитнес   •  3475-4003  3475-3005  3475-4008
    инструктор по 
    фитнес
   813100 Помощник- 8131001 Спорт   •  3475-4003  3475-4008
    треньор
 814 Услуги за дома 814020 Гувернантка 8140201 Отглеждане и възпитание на    • 5131-3001  5131-3002
      деца в домашни условия 
   814030 Организатор на  8140301 Организация на весели    •  5143-1003  5143-1009  5143-1008
    обредно-ритуални   обредно-ритуални дейности
    дейности
     8140302 Организация на траурни   •  5143-1003  5143-1005  5143-1008
      обредно-ритуални дейности
 815 Фризьорски и  815010 Фризьор 8150101 Фризьорство  •   5141-2011  5141-2009  5141-2001
  козметични услуги  
   815020 Козметик 8150201 Козметика  •   5141-2004  5141-2003  5141-2005   
           5141-2008

84      ТРАНСПОРТ

 840 Транспортни   840010 Корабоводител 8400101 Корабоводене - морско   •  Единична група 8340 
  услуги 
     8400102 Корабоводене - речно   •  Единична група 8340
   840030 Организатор по  8400301 Експлоатация на ж.п. инфра-   •  Единична група 4131
    експлоатация в   структура
    ж.п. инфрастру-
    ктура
   840050 Летец-пилот 8400501 Летателна експлоатация на     • 
      самолет
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     8400502 Летателна експлоатация на     • 
      вертолет
   840060 Организатор по  8400601 Експлоатация на пристанищата   •  3115-3035      
    експлоатация на   и флота     Единична група 4131, 3422
    пристанищата и 
    флота

   840070 Организатор по  8400701 Експлоатация на автомобилния   •  3115-3044  1226-3006  1226-3002  
    експлоатация на   транспорт     1226-3023  1226-3024  3414-3002   
    автомобилния        5112-3002 Единична група 4131 
    транспорт
   840080 Организатор по  8400801 Търговска експлоатация на   •  3115-3034  1226-3004  
    търговска експло-  железопътния транспорт     Единична група 3159 
    атация на железо-       Единична група 4131
    пътния транспорт
   840090 Водач на МПС за  8400901 Вътрешни и международни  •    Длъжностите от единична група
    обществен превоз  превози на пътници     8322, 8323
     8400902 Вътрешни и международни  •    Длъжностите от единична група  
      превози на товари      8324

85     ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 851 Технологии за  851010 Еколог 8510101 Екология и опазване на   •  3152-3005 3211-3008
  опазване на     околната среда
  околната среда
   851020 Консултант на  8510201 Екология и опазване на    • 3159-4009
    опасни товари  околната среда

86     ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

 861 Сигурност 861010 Охранител 8610101 Банкова охрана и инкасова   •  5169-3002  5169-3010  5169-3011  
      дейност      5169-3016  5169-3019
           Единична група 5163
     8610102 Лична охрана   •  5169-3002  5169-3010  5169-3011  
           5169-3016  5169-3019
           Единична група 5163
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     8610103 Физическа охрана на обекти   •  5169-3002  5169-3010  5169-3011  
           5169-3016  5169-3019
           Единична група 5163
     8610104 Организация на охранителната    • 5169-3002  5169-3010  5169-3011  
      дейност      5169-3016  5169-3019
           Единична група 5163
   861020 Спасител при  8610201 Търсене, спасяване и    •  3449-3006 5169-1005 5169-1009  
    бедствия, аварии   извършване на аварийно-     5169-1020 
    и катастрофи  възстановителни работи
 863 Военно дело и    Обучение по професии от про     Завършилите обучение по про- 
  отбрана    фесионално направление 863     фесии от професионално на- 
      „Военно дело и отбрана” се      правление 863 „Военно дело и от-
      провежда в Професионалните      брана” могат да бъдат назна-
      сержантски колежи към Ми-     чавани на длъжности за „сер-
      нистерството на отбраната.     жант” в Българската армия
           („старшина” за военноморските
           сили).    
   863010 Сержант (Старши- 8630101 Командване на войскови    • 1319 
    на за военноморс-  единици до взвод
    ките сили) - 
    командир
   863020 Сержант (Старши- 8630201 Логистика    • 3416-3005 3439-3032 3439-3035 
    на за военноморс-       3439-3037
    ките сили) - 
    логистик
   863030 Сержант (Старши- 8630301 Експлоатация и ремонт на    • 3115-3004  3115-3003  3115-3007 
    на за военноморс-  автомобилна и бронетанкова     3115-3008  3115-3009
    ките сили) -   техника
    техник       
     8630302 Експлоатация и ремонт на    • 3115-3003  3115-3004  3115-3007 
      инженерна, химическа и      3115-3008  3115-3009  3115-3030 
      специална техника     3115-3041  3115-3036
     8630303 Експлоатация и ремонт на     • 3121-3003; 3121-3004; 3115-3018
      радиотехническа, информа-     Както и на длъжности от единични  
      ционна и компютърна техника     групи 3122 и 3132
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     8630304 Експлоатация и ремонт на арти-    • 3115-3041
      лерийска и оптическа техника.
      Работа с бойни припаси

     8630305 Експлоатация и ремонт на    • 3115-3041
      зенитно въоръжение и радио-
      локационни станции
     8630306 Експлоатация и ремонт на    • 3115-3017  3115-3033  7232-3001
      авиационна и навигационна      7232-2002  7232-2003  7232-2004
      техника
     8630307 Експлоатация и ремонт на     • 3141-3001  3141-3002  3141-3007
      корабна техника      3141-3008  3141-3009  7214-2006
           7233-2021  7233-2022  7233-2023  
           7214-2004, както и на длъжности  
           от единична група 8340
     8630308 Взривни технологии и неутра-    • 7112 Бомбаджии, взривачи  
      лизиране на невзривени      и сродни на тях
      бойни припаси
   863040 Сержант (Старши- 8630401 Обща и специализирана    • На длъжности от единична 
    на за военноморс-  администрация     група 3431, както и на длъжности  
    ките сили) -       4114-2001  4114-2002  4114-2003  
    администратор       4113-2002
   863050 Сержант (Старши- 8630501 Инструкторска дейност по    • 3475-4003  3475-4004  3475-4008
    на за военноморс-  общовойскова и специална
    ките сили) -    подготовка
    инструктор
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