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ОБРАЗЕЦ  

  (Информацията по отделните точки на формуляра се попълва от заявителя)  

Формуляр  

за изменение на лицензията на Център за професионално обучение 

(ЦПО) с добавяне  на нови професии и специалности от Национална 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), съгласно 

чл. 49б, ал. 11 от ЗПОО  

Моля, прочетете указанията преди попълване!  

  

1. Осигуряване качество на професионалното обучение – структура и съдържание 

на предлаганите от Центъра учебни планове и програми за обучение  

Моля, опишете:  

1.1. Структурата и съдържанието на учебните планове и учебните програми по 

професията/ите и специалността/ите и съответствието им с Рамковите програми за 

придобиване на професионална квалификация, със съдържанието на 

професионалното обучение, конкретизирано с Държавните образователни 

стандарти за придобиване на квалификация по професии и съгл. чл. 13г, чл. 13д, 

ал. 4 и с разпоредбите на чл. 27, ал. 2, 4, 5 и 6, чл. 28, 28а, ал. 1, 2 и 3,  т. 2, 28б, ал. 

1, 2 и 3, т. 2, 28в,  ал. 1, 2 и 3, т. 2 и чл. 29 от ЗПОО  

  

  

  
2. Ресурсно осигуряване за гарантиране качествено провеждане  на 

професионалното обучение в ЦПО - човешки ресурси   

Моля, дайте информация за:  

2.1 Справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от документи 

за завършено образование и професионална квалификация, декларации за съгласие, 
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CV - Европас формат, свидетелство за правоспособност (за професиите, за които се 

изисква) съгл. чл. 49б, ал. 2, т. 9 от ЗПОО. Съответствие на преподавателите по 

теория и практика с изискванията на ДОС за придобиване на квалификация по 

професии 

 

 

  
 

3. Ресурсно осигуряване за гарантиране качествено провеждане на 

професионалното обучение в ЦПО - материални ресурси 

Моля, посочете:  

3.1 .Материална база за обучение по теория и практика в съответствие с изискванията 

на ДОС за придобиване на квалификация по професии и съгл. чл. 49б, ал. 11, т. 3 от 

ЗПОО 

 

 

   

Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии 

са публикувани на интернет-страницата на НАПОО на електронен адрес: 

www.navet.government.bg,  рубрика “Държавни Образователни Стандарти”.  

 


