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Уважаеми госпожи и господа,

Бюлетинът „Нормативно-информационни документи“ - 2009 г. се издава от Нацио-
налната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в съответствие с из-
искванията на чл. 50 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Нарушавайки традицията на изложение в стандартизирания Предговор към досега 
издаваните бюлетини, бих искал да откроя няколко особености и резултати, свързани с 
дейността на агенцията през 2009 г.:

На първо място, през м. май 2009 г. беше прието поредното изменение на ЗПОО, 
с което на НАПОО беше:

• добавена още една функция за контрол на лицензираните Центрове за профе-
сионално обучение /ЦПО/ и 

• въведено законово изискването за подаване на годишна информация от ЦПО за 
дейността през изминалата година.

В тази връзка беше разработена и приета “Система за оценка на качеството и 
контрол на дейността на ЦПО”, фокусирана върху оценката и управление на риска на 
различните фази от дейността им;

На второ място, през цялата изминала година Агенцията провеждаше своята 
дейност с над 12% редуциран експертен състав, в изпълнение на ПМС 154/ДВ, бр. 61 от 
08.07.2008 г., за намаляване на числения състав на държавната администрация.

На трето място, безпрецедентната по своя мащаб и дълбочина икономическа кри-
за, обхванала и нашата страна, наложи приемането на строги мерки за намаляване на 
бюджетните разходи на Агенцията. За трета година номинално изразходваните бюджетни 
разходи са по-ниски от планираните!

На четвърто място, за поредна година се наблюдава подобряване на индикаторите 
за ефективност, икономичност и ефикасност;

На пето място, успешно стартира изпълнението на Проекта за подобряване на 
административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електрон-
ното управление по ОП “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд. Успешното завършване на този проект ще превърне Националната 
агенция за професионално образование и обучение в една от модерните европейски 
администрации.

На шесто място, запазва се възходящата тенденция на нарастване на броя на 
преминалите през Центровете за професионално обучение български граждани над 16 
години. За 2009 година те надхвърлят 91 000 души с 10000 повече от 2008 г. Над ¾ от 
курсовете за обучение се финансират от работодатели и от обучаеми.

Поставянето на тези шест акцента не може да изчерпи многоаспектната дейност на 
Агенцията и нейните резултати и слабости, подробно описани в отчетния доклад за дей-
ността на НАПОО през 2009 г. Но в тези шест пункта са кодифицирани характеристиките на 
напрегната работа и ограниченията, пред които е поставен целия персонал на Агенцията 
при изпълнение на функциите и задачите, проектирани върху крайните резултати.

За постигнатите резултати висока оценка заслужават членовете на Управителния 
съвет. Без тяхното пряко участие и подкрепа не биха били възможни постигнатите поло-
жителни резултати.

Накрая, по традиция, бих искал да откроя решаващия принос на целия експертен 
и административен състав на Агенцията, както и на членовете на експертни комисии и 
работни групи, на над 300-та външни експерти в почти всички професионални направле-
ния и сектори на националното стопанство.

На всички изказвам специална благодарност от името на ръководството на НАПОО!

П  Р  Е  Д  Г  О  В  О  Р

        Деян Пушкаров
        ПРЕДСЕДАТЕЛ
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Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д
за дейността на Националната агенция за професионално

образование и обучение през 2009 г.

(Приет с решение на Управителния съвет - протокол № 02/ 17.03.2010 г.) 

ВЪВЕДЕНИЕ

Докладът представя в обобщен вид реализираната от Националната агенция 
за професионално образование и обучение (НАПОО) дейност през периода януари - 
декември 2009 г.

Целта на доклада е на базата на постигнатите резултати да оцени ефективността 
на прилаганите политики за изпълнение на Плана за дейността през 2009 г. (Плана), при-
ет с решение на Управителния съвет на НАПОО от 18.03.2009 г., и да идентифицира кон-
кретните направления за по-нататъшно развитие и активност на Агенцията през 2010 г.

Конкретните цели и задачи в Плана определят параметрите за качествена реа-
лизация на регламентираните със Закона за професионално образование и обучение 
(ЗПОО) функции и отговорности на Агенцията и за по-нататъшното й утвърждаване 
като водеща институция в процеса на усъвършенстване на националната система 
за професионално образование, обучение и ориентиране. Вече по традиция те са 
дефинирани на базата на разработения Стратегически проект за развитие на НАПОО 
до 2010 г., резултатите и изводите в Годишния доклад за 2008 г., основните национални 
и общоевропейски документи в областта на икономическото и социалното развитие и 
реформирането на системата за професионално образование и обучение.

В обобщен вид основните цели и задачи в Плана за 2009 г. са:
 • устойчиво развитие на положителните практики в досегашната дейност на 

НАПОО;
 •  проучване, адаптиране и прилагане на успешни европейски практики в об-

ластта на професионалното образование, обучение и ориентиране;
 •  усъвършенстване и развитие на дейностите, пряко произтичащи от функ-

циите 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-на-
татъшно разширяване на мрежата от лицензирани центрове за професионално обуче-
ние (ЦПО) и лицензиране на центрове за информация и професионално ориентиране 
(ЦИПО); осигуряване на качеството и съответствие с потребностите и изискванията на 
пазара на труда в професионалното образование, обучение и ориентиране - разработва-
не и актуализиране на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на 
квалификация по професии и на Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение (СППОО); изпълнение на Националната стратегия за продължаващо профе-
сионално обучение за периода 2005-2010 г.; разширяване на международната дейност и 
работата по международни проекти; развитие на административния капацитет. 

Както в предходните години, така и през месец юли 2009 г., след обсъждане на 
постигнатите през първото шестмесечие резултати, прилаганите политики, финансовата 
осигуреност за реализиране на отделните дейности в Плана и оценка на рисковете за 
цялостното му изпълнение, УС прие актуализиран План за дейността на НАПОО през 
2009 г. (протокол № 09/ 16.07.2008 г.). Настоящият доклад представя резултатите от 
изпълнението на актуализирания План.

Форматът на доклада е подчинен на логиката на изпълнението на Плана: цели, 
приоритети, дейности, индикатори за изпълнение. Той включва информация, анализ 
и изводи относно: участието на НАПОО в разработването, координирането и реализира-
нето на съгласувани политики в областта на професионалното образование, обучение 
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и ориентиране; сътрудничеството с други институции и организации; усъвършенства-
нето на работата по разработване на Държавните образователни изисквания за придо-
биване на квалификация по професии; поддържането и актуализацията на Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение; развитието на системата за 
лицензиране на ЦПО и ЦИПО; осигуряването на качествено професионално обучение в 
центровете; участието в национални и международни дейности и проекти; използването 
и управлението на материалните, финансовите и човешките ресурси; осигуряването на 
прозрачност на дейността. Представени са и общи изводи. Сравнителният анализ във 
времеви аспект е допълнителен инструмент за оценка на резултатите от дейността през 
2009 г.

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

Компетентното и ефективно участие в процесите на разработване и реализиране 
на националната политика в областта на професионалното образование, обучение и 
ориентиране е неизменен приоритет в дейността на НАПОО. Активността й в това на-
правление е насочена главно към разширяване и задълбочаване на сътрудничеството с 
институциите и организациите, които имат отношение към професионалното образова-
ние, обучение и ориентиране, както и към практическото утвърждаване на възложената 
й със Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО) координираща функ-
ция в този контекст. В този раздел са систематизирани резултатите, свързани с прила-
гането на инструмента на хоризонтална координация и с реализацията на трипартитния 
принцип на управление и дейност на Агенцията.

1.1. Сътрудничество с институциите и организациите, които имат отноше-
ние към професионалното образование, обучение и ориентиране

Действеното сътрудничество с държавните институции по конкретни въпроси и 
ключови проблеми на националната политика в областта на професионалното образо-
вание, обучение и ориентиране е в центъра на вниманието на НАПОО и през 2009 г.

През отчетния период Агенцията участва в различни дейности, организирани от 
МОМН. Една от тях е подготовката на националния доклад за 2009 г. „Принос на Р Бъл-
гария към съвместния доклад за 2010 г. на Съвета и на Европейската комисия за 
напредъка в изпълнение на целите на работната програма „Образование и обучение 
2010 г.”. Разработени и представени в МОМН са: материал на тема „Проблеми, предиз-
викателства и предложения, свързани с развитието на професионалното образова-
ние и обучение в България” и становище относно „Проект на концепция за разработва-
не на подход за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение”. 
Представител на НАПОО е член на междуведомствената комисия за актуализиране 
на Списъка на регулираните професии в България, като по проблема е подготвено и 
представено становище. Агенцията участва в работата на групата за разработване на 
Национална квалификационна рамка. До момента е разработено съответствието между 
нивата на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и образователно-квалификаци-
онните степени в България. Разработени са таблици с дескриптори по подобие на тези в 
ЕКР за сферата на професионалното образование и обучение и висшето образование. 
Проведени са съвместни работни срещи с Дирекция „Политика в професионалното об-
разование и продължаващото обучение” за съгласуване на позициите във връзка със 
Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО).

НАПОО участва в дейността на междуведомствени работни групи към МТСП за 
разработване на Националния план за действие по заетостта 2009 и 2010 г., на сис-
тема за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена 
квалификация в България, на механизъм за осигуряване качество на обучението на 
възрастни, на национална „пътека” за постигане на по-голяма гъвкавост и сигур-
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ност на пазара на труда. Представител на НАПОО е член на работна група за акту-
ализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). 
Изготвено и представено е становище за взаимовръзката на НКПД със СППОО. Участва 
и в Консултативния съвет при Националния център за професионално развитие на 
МТСП.

В рамките на проекта „Развитие на политиките в областта на кариерното ориен-
тиране в България” (2007-2009), финансиран от холандската правителствена агенция 
CROSS, е подготвен проект за национален стратегически документ - Пътна карта „Ка-
риерното ориентиране в България 2009-2013 г.”, който е представен в МОМН и МТСП 
с предложение за внасяне в МС.

Представители на НАПОО участват в работата на: Националния съвет за на-
сърчаване на заетостта към министъра на труда и социалната политика, Нацио-
налния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила 
към МТСП, Наблюдаващия комитет на оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси”, Работна група 2  „Свободно движение на хора”, Работна група 16 „Обра-
зование и обучение”, Комитета за наблюдение по програма  „Сапард”.

През 2009 г. НАПОО участва в работата на междуведомствена работна група към 
МЗХ за разработване на нормативен акт, свързан с изпълнение на изискванията на Зако-
на за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, в Комисията за съста-
вяне на съкратения списък за избор на обучаващи организации по програма „Сапард” и 
в Работна група към Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за реали-
зиране на мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпростра-
нение на научни знания” в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

Агенцията поддържа делови контакти и участва във форуми, организирани от Цен-
търа за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Служители от НАПОО след успешно 
завършено обучение участват като оценители на проекти по програмата „Учене през 
целия живот” към ЦРЧР. 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.

Сътрудничеството с Агенцията по заетостта (АЗ) през годината е насочено към 
усъвършенстване на предпоставките за ефективно организиране и провеждане на про-
фесионалното обучение в лицензираните центровете за професионално обучение. При 
възникнали проблеми са провеждани обсъждания, постигнати са взаимноизгодни ре-
шения. Представител на НАПОО участва в работата по усъвършенстване на Методи-
ката за оценка на предложенията за професионално ориентиране и/или обучение на 
възрастни, организирано и финансирано от АЗ. Експертите 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 избор на обучаващи 
институции за обучение на безработни лица. Служители от Агенцията, на базата на про-
ведено проучване и анализ на информация, са подготвили предложение за средни цени 
за провеждане на обучение по професии от СППОО с първа, втора и трета степен на 
професионална квалификация във връзка с предоставяне на обучение срещу ваучери. 
Представител на НАПОО участва в Оценителна комисия на постъпили заявления по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на обучение срещу ваучери за про-
фесионална квалификация и ключови компетентности на безработни и заети лица.

В съответствие с Правилника за дейността на НАПОО, през 2009 г. продължи съв-
местната дейност с национално представителните организации на работодатели-
те и на работниците и служителите, с институции и организации от различни ико-
номически и професионални сектори. 

През отчетния период са проведени срещи и консултации във връзка с изпълнени-
ето и актуализирането на съществуващите споразумения между НАПОО и национално 
представителните организации на работодателите и на работниците и служители-
те, както и за сключването на нови споразумения за сътрудничество на секторно ниво. 
Агенцията участва в изготвянето на Рамковото споразумение за сътрудничество в об-
ластта на професионалното образование и обучение между МОН, МТСП, НАПОО, 
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АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ. Представители на НАПОО участ-
ват в Междуинституционална работна група за координиране и организация на дейнос-
тите в изпълнение на Рамковото споразумение. 

В областта на секторното сътрудничество НАПОО участва в: заседания на Ко-
мисия 2 „Човешки ресурси” към Консултативния съвет за развитие на българската дър-
вообработваща и мебелна промишленост; Оценителната комисия по Национален кон-
курс за проектиране на мебели, организиран от МЗХ и Държавната агенция по горите; и 
инициативата „Въвеждане на социалните стандарти за КСО в България”, организирана 
от Балканския институт по труда и социалната политика и Германските дружества за тех-
ническо развитие. Представител на НАПОО е член и на Управителния съвет и Изпълни-
телното бюро на Българския съюз по заваряване. Подписано е Споразумение за сътруд-
ничество между НАПОО, Българския съюз по заваряване и Европейската федерация по 
заваряване; изпълнява се Рамково споразумение между НАПОО и Камарата на строите-
лите в България; сформиран е Национален съвет, в който са включени специалисти от 
химическия сектор за подкрепа изпълнението на проект CREDCHEM „Развитие и изпро-
бване на кредитната система за подобряване на мобилността в сектор Химия”, по който 
НАПОО е партньор. Установени са делови контакти и се поддържа сътрудничество с 
Асоциацията на сертифицираните консултанти по кариерно ориентиране в България.

Служителите от НАПОО се включват в проекти и инициативи на различни орга-
низации на национално и секторно ниво (разгледани по-подробно в т. 3.1. на доклада). 
За подобряване на социалното сътрудничество и работата в партньорство през 2009 г. 
Агенцията продължи да проучва и прилага „добри практики” като координатор на дей-
ностите в България в рамките на различни международни проекти (подробно разгледани 
в т. 3.2. на доклада). В дейностите по изпълнението им са включени представители на 
работодателите и на организациите на работниците и служителите, държавни институ-
ции, общини, неправителствени организации, академичната общност. Резултатите се по-
пуляризират в партньорската мрежа на НАПОО и на интернет страницата на Агенцията.

През 2009 г. са подготвени и внесени в МОМН предложения за изменения и до-
пълнения на ЗПОО и проект на Правилник за дейността на НАПОО в съответствие с 
измененията и допълненията на ЗПОО. Представители на НАПОО участват в дейността 
на междуведомствена работна група за внасяне на предложения за изменение и до-
пълнение на Закона за занаятите.

Изпълнението на Националната стратегия за продължаващото професионал-
но обучение за периода 2005-2010 г. е възложено на Национална координационна гру-
па с ръководител председателя на НАПОО. Специализираната администрация в Аген-
цията е ангажирана пряко с изпълнението й.

В рамките на дейността на Националната координационна група през периода е 
приет Обобщен доклад за изпълнението на Плана за действие за 2008 г., който е пред-
ставен на: министъра на образованието, младежта и науката, министъра на труда и со-
циалната политика, министъра на икономиката и енергетиката, изпълнителния директор 
на Агенцията по заетостта и председателя на Националния статистически институт. Из-
готвен е План за действие през 2009 г. Извършен е преглед на изпълнението на задачите 
в Плана през първото полугодие. Обсъдени са предложения във връзка с окончателното 
изпълнение на Националната стратегия през 2010 г. и насоките за изготвяне на План за 
действие за 2010 г.

Задачите на НАПОО в изпълнение на Националната стратегия за продължаващо-
то професионално обучение през 2009 г. са изпълнени. В съответствие с Плана и във 
връзка с популяризиране на продължаващото професионално обучение, периодично се 
актуализира и разширява информацията в рубриката „Продължаващо професионално 
обучение” на интернет страницата на Агенцията.

1.2.  Изпълнение на координиращата функция на НАПОО
През 2009 г. Агенцията продължи да толерира и развива равноправния социален 

диалог както по отношение на експертната си дейност, така и на управлението си като 
действаща трипартитна институция. Управителният съвет (УС) и 17-те експертни коми-
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сии (ЕК) по професионални направления и по професионално ориентиране, функци-
ониращи на принципа на трипартитното сътрудничество, продължиха успешно да 
изпълняват възложените им със ЗПОО функции и задължения. През отчетния период са 
проведени инструктивни заседания и дискусии с всички ЕК, с цел усъвършенстване 
на дейността им в съответствие с измененията и допълненията на ЗПОО. Направените 
предложения са систематизирани и отразени в Правилата за работа на експертните 
комисии. На заседания на УС са презентирани и обсъждани актуални теоретични и 
практически проблеми, свързани с дейността и инициативите на НАПОО.

Социалните партньори се включват все по-активно в изработването на съгласу-
вани позиции по ключови въпроси на развитието на професионалното образование и 
обучение - лицензирането и контрола върху дейността на лицензираните центрове за 
професионално обучение (ЦПО) и центрове за информация и професионално ориен-
тиране (ЦИПО), изготвянето на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придо-
биване на квалификация по професии и актуализирането на Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение, като базови документи за разработване на На-
ционалната квалификационна рамка и прилагането на система за трансфер на кредити. 
Активното и компетентно участие на УС и ЕК в цялостната дейност на Агенцията създа-
ва 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 им от страна на админи-
страцията на Агенцията - доклади, докладни записки, протоколи и др. През 2009 г. са 
проведени 12 заседания на УС на НАПОО (при 15 през 2008 г. и 12 през 2007  г.) и 210 
заседания на ЕК (при 241 през 2008 г. и 183 през 2007 г.).

1.3.  Дейности, свързани с усвояването на средства от структурните фондо-
ве на ЕС

През 2009 г. НАПОО продължи да проучва и систематизира информация във 
връзка с инициирането, управлението и изпълнението на проекти, финансирани 
от структурните фондове на ЕС. Особено полезно в тази посока е проучването на опи-
та на други европейски държави в рамките на контактите и проведените работни срещи 
по международните проекти, в които НАПОО е партньор (подробно разгледани в т. 3.2. 
на доклада). Представители на Агенцията участваха в семинар на тема „Ефективност, 
целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие 
и проекти с мeждународно финансиране”.

В процес на изпълнение е проект на НАПОО по ОПАК на тема „Публичност и 
прозрачност, информираност и достъп до административна дейност в областта на про-
дължаващото професионално обучение и ученето през целия живот”. Дейност 1 е ус-
пешно приключена в рамките на заложения в проекта срок.

НАПОО е член на два международни консорциума, кандидатстващи за предос-
тавяне на техническа помощ на Агенцията за професионално образование и обучение 
на Република Хърватска по обявен конкурс в рамките на Оперативната програма „Разви-
тие на човешките ресурси” на Република Хърватска.

ИЗВОДИ:
1.  През 2009 г. НАПОО продължи да разширява участието си в дейностите по 

разработване и реализиране на съгласувани политики в областта на професио-
налното образование, обучение и ориентиране, преимуществено на ниво хоризон-
тална координация. Активизирана е комуникационната политика на Агенцията с 
цел подобряване на взаимодействието с другите институции и организации, отго-
ворни за реализиране на националната политика в областта на професионалното 
образование, обучение и ориентиране.

2. Продължи утвърждаването и усъвършенстването на дейността на трипар-
титните структури на Агенцията - УС и ЕК по професионални направления и по 
професионално ориентиране, в съответствие с последните изменения и допълне-
ния на ЗПОО.
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3.  Предприети са радикални действия в областта на кариерното ориентира-
не, които са предпоставка за формиране и реализиране на съгласувана национал-
на политика в средносрочен и дългосрочен план.

4.  Осъществяват се дейности, свързани с подготовката на Агенцията за раз-
работване на проектни предложения и участие в изпълнението на проекти, финан-
сирани със средства от Европейския социален фонд и другите структурни фондо-
ве на ЕС.

5.  По-нататъшната дейност на НАПОО по разработване, координиране и реа-
лизиране на съгласувани политики в областта на професионалното образование, 
обучение и ориентиране следва да бъде насочена към интензифициране на конта-
ктите и сътрудничеството с:

 • МОМН, МТСП и другите държавни институции - по конкретни въпроси и 
проблеми, свързани с формирането и реализирането на националната политика в 
областта на професионалното образование, обучение и ориентиране;

 •  национално представителните организации на работодателите и на ра-
ботниците и служителите - във връзка с участието им във формирането и реали-
зирането на съгласувани позиции;

 •  браншовите и професионални организации - с оглед дефиниране на кон-
кретни договорености във връзка с по-добрата обвързаност на професионалното 
образование и обучение с потребностите и изискванията на пазара на труда;

 •  Агенцията по заетостта - във връзка с усъвършенстването на механизма 
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 ИКО-
НОМИЧЕСКИ 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

През 2009 г. при разработването и актуализирането на Държавните образователни 
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии НАПОО продължи да 
прилага действащите от 2007 г. актуализиран вариант на Рамкови изисквания за разра-
ботване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, изготвен в рамките на 
Техническата помощ по проект PHARE 2003 BG 2003/004-937.05.03 „Професионална 
квалификация” и Методически указания за разработване на ДОИ. И двата документа 
са фокусирани върху описание на квалификациите като „резултати от ученето”.

През отчетния период Рамковите изисквания и Методическите указания са 
апробирани при разработването на 30 ДОИ в рамките на проект по програма ФАР 
„Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. По първите варианти на 
разработените проекти на ДОИ, представени в НАПОО през м. октомври, е изготвено 
експертно становище за привеждането им в съответствие с изискванията на Рамковите 
изисквания и на Методическите указания. Проектът е финализиран в рамките на опре-
деления срок и разработените 30 проекта на ДОИ са внесени в НАПОО за оценка и при-
емане от ЕК и УС, съгласно действащата процедура. След приключването на проекта 
няма постъпили от авторите предложения за изменение и допълнение на документите, 
прилагани в процеса на разработване и оценяване на ДОИ.

Във връзка с качествената подготовка на проектите на ДОИ за публикуване в 
Държавен вестник, НАПОО подготви и представи за съгласуване в МОМН Инструкция 
за оформяне на проектите на ДОИ, в която детайлно са описани техническите изис-
квания към офорянето на текста и са регламентирани текстовете, които са единни за 
всички проекти и задължително трябва да бъдат включени във всеки проект, представен 
в МОМН за утвърждаване. И през 2009 г. всички разработени и представени в МОМН 
ДОИ са редактирани от стилов редактор.
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С цел оптимизиране на дейността по разработване на ДОИ, НАПОО подготви 
План за работата по ДОИ, обхващащ второто полугодие на 2009 г. и 2010 г. Планът 
е приет от УС на НАПОО и е представен на министъра на образованието, младежта и 
науката. Целта е в рамките на посочения период всички професии от СППОО, за които 
има търсене на пазара на труда и по които се провежда обучение в институциите от сис-
темата на ПОО - професионални училища, професионални гимназии, професионални 
колежи и ЦПО, максимално да бъдат покрити с ДОИ. Освен разработения план, с оглед 
ритмичното изпълнение на дейността, на три заседания на УС на НАПОО е обсъждана и 
приета информация, свързана с разработване на ДОИ, като са взети решения, насочени 
към подпомагане и оптимизиране на процеса. За заседанието на УС, проведено през м. 
декември, е подготвена презентация, която в систематизиран вид представя опита на 
НАПОО по разработване на ДОИ и оценка на прилаганата методология в контекста на 
европейските насоки за дефиниране на професионалните квалификации. Презентаци-
ята очертава и основните насоки за усъвършенстване на дейността в посока постигане 
на по-голяма прозрачност и съпоставимост на придобитите квалификации в рамките на 
европейския трудов пазар.

И през 2009 г. НАПОО продължи да поддържа актуална информация, свързана 
с процеса на разработване на ДОИ, на интернет-страницата на Агенцията. За улес-
няване на достъпа на различните групи потребители дизайнът на страницата е изцяло 
обновен. Информацията се актуализира периодично, като се допълва в частта Публику-
вани в Държавен вестник ДОИ (с възможност за изтегляне) и Проекти на ДОИ, които 
са в процес на разработване. Потребителите имат възможност да представят своите 
мнения и предложения относно подобряване качеството на разработваните проекти, 
както и да кандидатстват за разработване на проекти на ДОИ по нови професии. През 
отчетния период редовно се обновява и съдържанието на рубриката ДОИ за обсъждане 
в ЕК. В установения едноседмичен срок, за всички 21 заседания на ЕК, се публикуват 
проектите на ДОИ, които са предмет на обсъждане на заседанията на комисиите. До-
пълнително, с оглед своевременното подготвяне и по-оперативното протичане на засе-
данията на комисиите, всички материали, свързани с разработваните проекти на ДОИ, 
се изпращат на членовете на всяка една от 17-те ЕК по професионални направления и 
по електронна поща. За седемте заседания на УС на НАПОО, проведени през годината, 
на които са обсъждани проекти на ДОИ, редовно всички включени в пакета документи  - 
проектите на ДОИ, протоколите от заседанията на ЕК, докладите от председателите на 
ЕК и докладните записки от председателя на НАПОО - са публикувани на интернет-стра-
ницата на НАПОО в рубриката Материали за УС.

През 2009 г. експертите от НАПОО продължиха да оказват методическа и експер-
тно-техническа помощ на авторите на всички етапи от процеса на разработване на 
ДОИ. За работните екипи и за отделни членове на работните групи редовно се органи-
зираха и провеждаха консултации, като мнения и бележки по представените материали 
се предоставят на авторите на проектите и по електронен път. Преди стартиране на 
работата по конкретен проект на ДОИ на всички автори се предоставя пълен комплект 
документи, съдържащ всички необходими материали за разработването на ДОИ.

Количествените показатели във връзка с разработване на проекти на ДОИ през 
2009 г. (Фигура 1, Таблица 1) могат да се обобщят по следния начин:

 •  Общ брой проекти, приети от УС на НАПОО - на 7 заседания УС на НАПОО 
е приел 30 проекта на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, като 8 от тях 
са преработени и допълнени в резултат на настъпили промени в СППОО;

 •  Представени за утвърждаване от министъра на образованието, младе-
жта и науката - 44 проекта, от тях 26 са преработени в съответствие с бележките, по-
стъпили от съгласувателната процедура с МОМН; 

 •  Представени за утвърждаване от министъра на отбраната - 1 проект на ДОИ 
е внесен в Министерство на отбраната, съгласно изискванията на Закона за отбраната.

 •  Брой разработени проекти, по които тече процедура на подоготовка за 
утвърждане - 39, от тях 30 проекта, разработени по проекта по програма ФАР.
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Забележка: Единият от проектите е представен в МО.

Таблица 1

Обобщена информация за процеса на разработване на Държавни образователни 
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация 

по професии към 31.12.2009 г.

Брой професии в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение (СППОО), съгласно последната За-
повед № РД 09-03/29.10.2009г.

221

1. Брой професии, по които са разработени ДОИ, в това чис-
ло:

165

1.1. Разработени ДОИ по старата рамка 58

107

1.2. Разработени ДОИ по новата рамка (включително с 30-те 
по ФАР, както и по професии, които са променени със запове-
дта за изм. и доп. на СППОО от м. 02 2009 г.)
2. Брой професии, по които не са разработени ДОИ 56

 

Забележка: За разработени се считат всички проекти на ДОИ, които са приети от 
Управителен съвет на НАПОО (вкл. изпратените в МОМН, но непубликувани все още 
в Държавен вестник, вкл. и по професии, които са претърпели промени със заповеди-
те за промени в СППОО от 2003 г. досега).

ИЗВОДИ
1.  Процесът на разработване на ДОИ в съответствие с новите Рамкови изис-

квания и Методически указания (2007) се развива успешно.
2.  В резултат на дефинирането на резултатите от учене (елемент 4 на ДОИ), 

както и на описанието на професията (елемент 2 на ДОИ), ДОИ са по-достъпни и 
лесни за разбиране от всички ползватели, макар че затрудниха изключително мно-
го работните групи.

3.  Необходимо е по-добро мотивиране (включително и финансово) и по-пре-
цизен подбор на външните експерти за разработване на ДОИ по професии.

4.  С цел ускоряване на процеса на разработване и актуализиране на ДОИ, е 
необходимо осигуряване на по-голям ресурс (експертен и финансов).
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2.2. Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образова-
ние и обучение 

В Плана на НАПОО за 2009 г. по този приоритет е предвидено изпълнението на две 
дейности - усъвършенстване на Списъка на професиите, в съответствие с променящите 
се нужди на пазара на труда и с Националната класификация на професиите и длъж-
ностите, и работа с ЦПО във връзка с промените в СППОО.

По първата дейност внесените през годината в НАПОО предложения за допъл-
ване на СППОО са обсъдени при спазване на действащата Процедура за поддържане 
и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обуче-
ние. Предложенията, които не са достатъчно добре аргументирани, са върнати от ЕК на 
вносителите с бележки и препоръки за привеждането им в съответствие с регламенти-
раните изисквания. Одобрените предложения от ЕК са внесени за обсъждане от УС на 
НАПОО и тези от тях, които са приети, са представени на министъра на образованието, 
младежта и науката за издаване на заповед за допълване в СППОО. През отчетния 
период са проведени 15 заседания на ЕК по професионални направления, на които са 
обсъдени предложенията за промени в СППОО, внесени в НАПОО. Представители на 
НАПОО участваха в работата на междуведомствена работна група към МТСП, на която 
се обсъждаха и приеха промени в НКПД. Изготвено е становище относно съответствието 
на направените допълнения в НКПД със СППОО. 

По втората дейност е разработена Процедура за промени в учебната докумен-
тация на ЦПО в съответствие с промените в СППОО, утвърдени със заповедта на 
министъра на образованието и науката от м. 02.2009 г.

За улесняване на потребителите, които използват СППОО - граждани, фирми, 
ЦПО и др., всички изменения и допълнения, направени през 2009 г. с две заповеди на 
министъра на образованието, младежта и науката, са публикувани своевременно на ин-
тернет-страницата на НАПОО и в Бюлетина на Агенцията.

ИЗВОДИ
1. Внасянето на предложения за включване на нови професии в СППОО през 

2009 г. продължава да е активно от страна на граждани, фирми, обучаващи инсти-
туции и др.

2. Процедурата за поддържане и актуализиране на СППОО улеснява вноси-
телите при подготовката на предложения и при изготвяне на мотивирана обоснов-
ка за необходимостта от съответната промяна.

3. Участието на представителите на работодатели и работодателски органи-
зации в заседанията на ЕК и в УС, на които се обсъждат предложения за промени 
в СППОО, съдейства за вземане на компетентно решение.

2.3.  Усъвършенстване на дейностите по лицензиране и разширяване на мре-
жата от центрове за професионално обучение (ЦПО) и центрове за информация и 
професионално ориентиране (ЦИПО)

Оптимизирането на мрежата от лицензирани центрове на територията на страната 
е основна задача на Агенцията и през 2009 г. През отчетния период са лицензирани 130 
нови центъра (132 през 2007 година, 161 през 2008 година), а 59 центъра са допълнили 
лицензиите си с нови професии и специалности (38 през 2007 година, 47 през 2008 го-
дина). До голяма степен интересът към лицензиране се дължи на засиленото финанси-
ране по европейските програми. Дейностите, които осъществяват ЦПО и ЦИПО, дават 
възможност на безработни и заети лица да осъществяват плановете си за кариерно 
развитие, да повишават квалификацията си и пригодността си за заетост в съответствие 
с потребностите на пазара на труда и европейските стандарти.

През отчетния период са актуализирани и приети от УС на НАПОО ново заявление, 
формуляр и указания за лицензиране на ЦПО и ЦИПО, разработeни съгласно изисква-
нията на чл. 49а от ЗПОО. Тези промени са наложени от необходимостта лицензионната 
процедура да се опрости.

Външните експерти, участващи като оценители в процедурите за лицензиране, 
както и организаторите на обучението в ЦПО, са консултирани редовно от експертите на 
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НАПОО. През 2009 г. е направен преглед и е актуализиран списъкът на външните екс-
перти, които извършват оценки по лицензионни процедури. 

Успешно се прилагат Процедурата за допълване на издадена лицензия и Проце-
дурата за изменение на наименованията на професии и специалности в лицензиите 
на ЦПО във връзка с изменения в СППОО.

Конкретните количествени показатели, характеризиращи най-общо дейностите 
по лицензирането на ЦПО през 2009 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 лицен-
зирани ЦПО, със служители от Дирекциите „Бюро по труда”, с външни експерти по ли-
цензионните процедури и с потребители на професионално обучение. Средният брой 
консултации на експерт от отдел „Лицензиране” е 1840. 

 • Лицензирани са 130 нови ЦПО, а разширени с нови професии и специ-
алности са лицензиите на 59 ЦПО. Измененията в броя на лицензионните процедури 
могат да се проследят в Таблица 2, Фигура 2 и 3.

Таблица 2

Приключени лицензионни процедури за периода 2005 - 2009 г.

Години Брой ли
цензи он 
ни про-
цедури *

Ръст в % 
на лицен-
зионните 
проце-
дури Ве-
рижнин-
декс 

Среден 
брой 
лицен-
зионни 
проце-
дури 
на един 
експерт 

Брой 
профе-
сии в 
лицен-
зион-
ните 
проце-
дури 

Ръст в % 
на про-
фесии-те 
в лицен-
зионните 
процедури 
Верижен 
индекс 

Брой 
специал-
ности в 
лицен-
зионните 
процеду-
ри 

Ръст в % на 
специално-
сти в лицен-
зионните 
процедури 
Верижен 
индекс 

2006 130 18,5 1250 2003
2007 170 31,5 % 24,5 1779 42,32 % 2845 42,03 %
2008 208 22,3% 26 2624 47,5 % 4367 53,5 %
2009 189 31,5 2284 3749

*Забележка: Броят на лицензионните процедури включва броя на лицензира-
ните ЦПО и броя на изменените лицензии на ЦПО.
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Приключени процедури през 2006, 2007, 2008, 2009 г.
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Фигура 3

 •  Средният брой лицензирани центрове (нови лицензии и изменения на ли-
цензии) на експерт от отдел „Лицензиране” е 31,5 (при 26 за 2008 г., 24,5 за 2007 г., 18,5 
за 2006 г. и 15 за 2005 г.). 

 •  Продължителността на лицензионните процедури значително намалява 
с опростяването на лицензионната процедура и намаляването на срока за лицензиране 
на 3 месеца: ЦПО с до 10 професии - средно 1,8 месеца; ЦПО с до 20 професии - средно 
2,2 месеца; ЦПО с над 20 професии - средно 2,6 месеца. Продължителността на ли-
цензионната процедура е достигнала оптималната си стойност.

 •  Проведени са 189 заседания на ЕК по съответните професионални направления;
 •  Експертите от отдел „Лицензиране” са участвали в над 200 оценки във връз-

ка с лицензионни процедури;
 •  Общият брой на лицензираните центрове в края на 2009 г. е 808; 
 • НАПОО поддържа успешно следните официални регистри: регистър на 

ЦПО с открита процедура за лицензиране, регистър на лицензираните ЦПО, регистър на 
ЦИПО с открита процедура за лицензиране, регистър на лицензираните ЦИПО;

 •  Успешно са лицензирани първите два центъра за информация и професио-
нално ориентиране (ЦИПО).

През 2009 г. разпределението на професиите и специалностите е както следва: 
професии - 2284, специалности - 3749 (Фигура 4), от които:

 • нови лицензии: професии - 1704 бр., специалности - 2681 бр.; 
 •  изменени лицензии: професии - 580 бр., специалности - 1068 бр.

Разпределение на професии и специалности в 
лицензионните процедури
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Качествени показатели, свързани с лицензионната процедура:
 • Документите за разглеждане от експертните комисии са качествено подготве-

ни - 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 и ЦИПО се осъществява при 

пълна прозрачност. Критериите, процедурите, изискванията и формулярите за канди-
датстване за лицензия 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 актуални регистри на 
лицензираните центрове и на кандидатите за лицензиране, достъпни в интернет, за пот-
ребителите и заявителите на професионално обучение; 

 •  Спазването на стандартите за административно обслужване при лицен-
зиране дава възможност за по-голяма ефективност в работата на администрацията; 

 • Лицензионната процедура работи успешно, в режим на прозрачност и не 
затруднява кандидатите за получаване на лицензия.

ИЗВОДИ
1. През 2009 г. продължава успешното усъвършенстване на дейностите по 

лицензиране и разширяване на мрежата от лицензирани центрове. В края на годи-
ната общият брой на лицензираните центрове е 808. 

2.  Интересът на ЦПО и през 2009 г., както през целия предишен период, е на-
сочен предимно към квалификации по професии, предлагащи по-големи възмож-
ности за реализация на пазара на труда, например туризъм, строителство, стопан-
ско управление и администрация, селско стопанство.

3.  Преобладават лицензиите, издадени на ЦПО в големите градове. Тази тен-
денция 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 
равнище и гарантира прозрачност и достъпност за фирмите и организациите, же-
лаещи да лицензират ЦПО и ЦИПО. Представените за разглеждане в експертните 
комисии материали са на високо професионално ниво, няма върнати документи 
поради нарушена процедура, няма неспазени срокове, няма жалби и сигнали от 
потребителите за нарушения.

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 рабо-
тата на администрацията; подобряване качеството на подадените документации и 
повишаване на професионализма на всички участници в лицензионната процеду-
ра на базата на натрупан опит.

6.  През 2009 г. показателите за ефективност са добри:
 • броят на лицензионните процедури е по-голям при намален брой служи-

тели 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 2009 г. се запазва интересът към лицензиране на нови ЦПО. Тази тен-

денция до голяма степен е свързана с възможностите за финансиране по Опера-
тивната програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.”.

9.  Увеличен е броят на желаещите да изменят лицензията си с добавяне на 
нови професии и специалности и на нови звена. Желанието за разширяване на 
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лицензията може да се разглежда като показател за успешната и ефективна работа 
на центровете. 

10. Поради поява на икономически интерес, през 2009 г. са лицензирани два 
центъра за информация и професионално ориентиране. Необходими са значител-
ни промени в нормативната база, които да мотивират кандидатите за лицензиране 
на такива центрове.

2.4.  Осигуряване и управление на качеството на професионалното обучение 
в ЦПО

Основната дейност по този приоритет е свързана с осъществяване на последващ 
контрол на лицензираните центрове. Тъй като издадената лицензия е безсрочна, кон-
тролът е основен инструмент за осигуряване и управление на качеството на провежда-
ното в тях 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 Агенция-
та, са съществен елемент от усилията на НАПОО за осигуряване устойчивост на 
качеството на професионалното обучение в ЦПО. Основната цел е гарантиране на из-
пълнението на критериите, приложени в процеса на лицензиране, на изискванията и 
условията на лицензията. От 2009 г. осъществяването на последващ контрол от страна 
на НАПОО е регламентрано нормативно в Закона за професионалното образование и 
обучение.

През отчетния период са извършени 20 административни проверки на центрове 
за професионално обучение. Отнети са 6 лицензии поради преустановяване на дей-
ността на центъра за повече от 12 месеца. Заличена е 1 лицензия поради заличаване 
на фирмата от Търговския регистър.

При проверките на ЦПО се установи следното:
 • Дейността на центровете при провежданото обучение съответства на изис-

кванията на нормативната уредба - Закона за професионалното образование и обуче-
ние; 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-тех-
ническа база, съответстваща на ДОИ за придобиване на квалификация по професия. 
Документацията се води редовно и се съхранява по установения ред. 

 • Част от центровете преустановяват дейността си за повече от 12 месеца и не 
уведомяват НАПОО. Това може да се установи чрез набирането на годишна информа-
ция или при планирана проверка. 

В резултат на извършените проверки могат да се направят следните обобще-
ния:

 • Центровете за професионално обучение не нарушават условията на издаде-
ната лицензия. 

 • Центровете имат капацитет да осигуряват качество на професионалното обу-
чение - 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 обучаемите.

 • Провеждането на системен контрол от страна на заявителя гарантира пови-
шаване качеството на професионалното обучение.

Съгласно системата за последващ контрол, НАПОО осъществява мониторинг 
върху дейността на ЦПО посредством набиране на годишна информация за дей-
ността им през предходната година. От 2009 г. тази дейност е регламентирана в чл. 
22, ал. 8 на ЗПОО. В тази връзка Агенцията, съвместно с Националния статистически 
институт (НСИ), разработи специален формуляр за предоставяне на годишна инфор-
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мация, който ще се ползва съвместно за целите на двете институции. Събирането на 
данни за дейността на центровете е от изключителна важност във връзка с натрупване 
на опит за изграждането и функционирането на информационна система за търсенето и 
предлагането на професионално обучение. 

Конкретните цели на анализа на годишната информация са: преглед и оценка на 
дейността на центровете за професионално обучение - приоритети по професионални 
направления, приоритети по професии и специалности при провеждане на квалифика-
ционните курсове, съотношение на курсовете по част от професия и курсовете за обуче-
ние по професии с придобиване на степен на професионална квалификация, приорите-
ти при финансирането на професионалното обучение в центровете. Те са заложени във 
формуляра за събиране на годишна информация.

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 професионал-
но обучение, равнище на преподавателския и помощния учебен персонал, методология 
и методика на обучение и учебна документация, оценка и последващо сертифициране 
на резултатите от обучението. Резултатите от обработването на годишната информация 
са основа за идентифициране на проблеми във функционирането на мрежата от цен-
трове и насочват експертите на НАПОО при планирането на по-цялостни проверки на 
дейността на проблемните центрове.

През отчетния период е събрана и обобщена годишна информация за дейност-
та на центровете през 2008 г. От всички 517 ЦПО, лицензирани до месец декември 2008 
г., годишна информация за своята дейност през календарната 2008 година в Агенцията 
са подали общо 375 центъра. 352 от тях са лицензирани до декември 2007 г. и са длъжни 
да подават информация, съгласно т. 3 от лицензията и чл. 49в, ал. 1 от ЗПОО. Останали-
те 23 центъра не са задължени да подават годишна информация за своята дейност през 
2008 г., защото са лицензирани през същата година и се предполага, че нямат 12 месеца 
дейност. Получената информация е близо 73% от общия брой ЦПО, които трябва да 
предоставят в НАПОО годишна информация. За сравнение - през предходната година 
(2007 г.) 82% от ЦПО са представили доклади с годишна информация. 

Според данните от годишната информация, през 2008 г. са проведени общо 8 
594 броя квалификационни курсове, от които 6649 за обучение по част от професия и 
1945 за обучение по цяла професия с придобиване на степен на професионална квали-
фикация. Общо са обучени 80 384 лица. 

Запазва се тенденцията преобладаващата част от квалификационните курсове да 
са за обучение по част от професия. В сравнение с предходната година се забелязва 
незначителен ръст в броя на този вид квалификационни курсове. Общият брой на про-
ведените курсове за придобиване на професионална квалификация (обучение) е почти 
същият, както и през 2007 г.

Проведените курсове покриват 140 професии и 248 специалности от СППОО. 
Към момента в СППОО има общо 221 професии и 521 специалности. Забелязва се висок 
дял на обучение по професии и специалности, по които се придобива правоспособност.

Специалностите, по които са обучени най-много хора през 2008 г., са представени 
в Таблица 3 и Фигура 5. В тях са представени данните за броя на обучените лица през 
2008 г. по съответна специалност. 
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Таблица 3

Брой обучени лица по специалности

Специалност
Код

Специалност
Наименование

Брой обучени лица

3451001 Текстообработване 9395
5210901 Заваряване 6388
5250202 Пътностроителна техника 3757
5250201 Автотранспортна техника 3685

8110701
Производство на кулинарни изделия и на-
питки 3427

5250602
Подемно-транспортна техника с електро-
задвижване 3335

8610103 Физическа охрана на обекти 2959

5250601
Подемно-транспортна техника, монтирана 
на пътни транспортни средства 2609

3460201 Административно обслужване 2413

8110201
Организация на обслужването в хотелиер-
ството 2126

3440101 Оперативно счетоводство 1999
5250701 Локомотиви и вагони 1625
5220601 Огнярство 1404
8150101 Фризьорство 1400
8150201 Козметика 1382
3410201 Продавач - консултант 1286
6210107 Растителна защита и агрохимия 1110
3450501 Малък и среден бизнес 1065

7620202
Социална работа с деца и възрастни с ув-
реждания и хронични заболявания 1081

5820302 Кофражи 1047

8110801
Обслужване на заведения в обществено 
хранене 970
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разпределение на броя обучени лица по специалност от 
професия през 2008 г

93
95

63
88

37
57

36
85

34
27

33
35

29
59

26
09

24
13

21
26

19
99

16
25

13
78

14
04

12
86 13

82
11

10
10

65
10

81
10

47
97

0

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

34
51

00
1

52
10

90
1

52
50

20
2

52
50

20
1

81
10

70
1

52
50

60
2

86
10

10
3

52
50

60
1

34
60

20
1

81
10

20
1

34
40

10
1

52
50

70
1

81
50

10
1

52
20

60
1

34
10

20
1

81
50

20
1

62
10

10
7

34
50

50
1

76
20

20
2

58
20

30
2

81
10

80
1

код на специалността

бр
ой

 о
бу

че
ни

 л
иц

а

 Фигура 5

Данните показват трайна тенденция на предпочитание към професии от про-
фесионални области „Техника”, „Услуги за личността” и „Обществена сигурност 
и безопасност”. През 2008 г., както и през предишни години, най-много са лицата, обу-
чени по професии от професионални направления 345 „Стопанско управление и 
администрация” и 525 „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”. 
Направление 345 „Стопанско управление и администрация” е популярно, защото в рам-
ките на обучението се усвояват ключови компетенции (работа с компютър, предприема-
чество, икономика, трудово право), а и инвестициите, необходими за оборудване на ма-
териална база, не са много високи. Направление „Моторни превозни средства, кораби и 
летателни апарати” е популярно най-вече заради обученията за придобиване на правос-
пособност „водач на....”. Прави впечатление, че работодателите са склонни да финанси-
рат обучения на собствените работници именно по професии от тези две направления. 
От анализа на годишната информация за дейността на центровете през 2008 г. може да 
се направи изводът, че търсенето на професии от професионални направления „Ху-
дожествени занаяти”, „Медицинска диагностика и технологии”, „Опазване на окол-
ната среда” и „Услуги за дома” е по-малко в сравнение с другите направления.

Във връзка с финансирането на центровете за организиране на професионал-
но обучение, през 2008 г. се наблюдава стабилизиране на тенденцията от предходните 
години, както следва: най-голям е броят курсове, финансирани със средства на рабо-
тодателите - 3 239; следва делът на курсовете, финансирани от обучаемите - 2 907; 
финансирани от Агенцията по заетостта са 1680 курса; по програми на ЕС са 405; по 
национални програми - 145; и от други източници - 218 курса. 

Рейтинг на ЦПО според брой обучавани, участвали в квалификационни кур-
сове.

Рейтингът е направен на базата на броя обучени лица както по професии от СП-
ПОО, така и в други видове квалификационни курсове, организирани от сътветното ЦПО. 
От коментарите на ЦПО в анкетните карти, а и от проведените беседи е ясно, че част 
от ЦПО не са посочили в годишните доклади организираните от тях обучения, които не 
са насочени към усвояване на компетенции по конкретна професия. По тази причина 



23

рейтинговата скала има само ориентировъчен характер и не е подходящо да бъде из-
ползвана като категорична оценка на дейността на ЦПО.

Таблица 4

Брой обу-
чени 

Лицензия 
№

ЦПО към Населено 
място

6026 200312074 Федерацията на научно-техническите съюзи София
4071 200312111 „Национална мрежа за бизнес развитие” 

/НМБР/
София

4009 200412221 „Български държавни железници” ЕАД София
2908 200111010 Национална компания „ЖИ” София
1913 200312088 „ЕВРО-АЛИАНС” ООД Пловдив
1642 200211038 ЕТ „Надежда-Султанка Дженева” Стара 

Загора
1601 200312056 Асоциация за обучение в транспорта Пловдив
1424 200312049 „Монтажи” ЕАД Бургас
1398 200312098 Учебен център „Зорница” София
1324 200312058 „Главболгарстрой” АД София

Набирането на годишна информация от ЦПО е част от системата за последващ 
контрол на центровете и е от изключителна важност за формирането на бъдещата поли-
тика 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, търсе-
нето на професии и специалности на пазара на труда, начина на организиране и финан-
сиране на квалификационното обучение.

 • Набирането на годишна информация от всички лицензирани ЦПО създава 
възможност за пълен, обективен и точен анализ на провежданото професионално обу-
чение 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 кон-
трол върху дейността им във връзка с изпълнението на чл. 49г от ЗПОО, който регла-
ментира условията за отнемане на лицензия, когато ЦПО не е започнал да осъществява 
дейност най-късно 12 месеца от издаването на лицензията или е преустановил дейност-
та за повече от 12 месеца.

 • След нормативно регламентиране на задължението за подаване на годишна 
информация от центровете в ЗПОО от 2009 г. може да се очаква, че резултатите от из-
следването и анализа в бъдеще ще бъдат значително по-пълни, обективни и полезни в 
посочените направления.

ИЗВОДИ
1. Системата за последващ контрол на лицензираните ЦПО е важен инстру-

мент и съществена част от усилията на НАПОО за осигуряване качеството на про-
фесионалното обучение.

2. Запазва се тенденцията за извършване на проверки на ЦПО като превен-
ция на възможни нарушения и предпоставка за подобряване качеството на обуче-
нието. 

3. Осъществените планирани проверки са допринесли за подобряване рабо-
тата в ЦПО.
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4. Проверките констатират, че учебните планове и програми, по които се про-
вежда професионалното обучение в ЦПО, съответстват на ДОИ.

5. Чрез получаваната годишна информация за дейността на ЦПО, НАПОО 
осъществява постоянно наблюдение върху дейността на центровете.

6. Задълбочава се проблемът във връзка с недостатъчния административен 
капацитет на НАПОО за осъществяване на последващ контрол на лицензирани-
те центрове. Броят на центровете се увеличава и с наличния експертен състав е 
невъзможно тяхното ефективно контролиране. Отново трябва да се постави въ-
просът за създаване на звено към Агенцията, което да осъществява контрол на 
качеството на професионалното обучение.

3. ДВУСТРАННО, МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНА 
ДЕЙНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОО В 
ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

3.1.  Участие в междуведомствени работни групи, консултативни съвети, се-
минари

Представителите на НАПОО в различните работни групи, съвети и семинари са 
участвали в проведените заседания със становища и предложения. Включените в плана 
за 2009 г. задачи в рамките на приоритета са изпълнени съобразно сроковете и работ-
ните графици без констатирани проблеми:

• Работна група 2 „Свободно движение на хора”;
• Работна група 16 „Образование и обучение”;
• Консултативен съвет по професионално образование и обучение към МОMН;
• Управителен съвет и Изпълнително бюро на Български център по заваряване;
• Национален съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и соци-

алната политика;
• Работна група за разработване на Националния план за действие по заетостта 

за 2009 и 2010 г.;
• Консултативен съвет при Националния център за професионално развитие на 

МТСП;
• Направляващ комитет за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
• Междуведомствена работна група за разработване и апробиране на модел на 

система за валидиране на компетенции, придобити чрез неформално обучение и самос-
тоятелно учене в рамките на проект на ГОПА „Насърчаване на професионалното обуче-
ние на възрастни и заетостта в България”;

• Работна група на МОМН за разработване на национална квалфикационна рамка;
• Участие в учебно-научния съвет на Обединен технически колеж към ТУ - София;
• Научна секция „Педагогика и психология” към Съюза на учените в България;
• Комисия за съставяне на съкратения списък за избор на обучаващи организа-

ции към Министерството на земеделието и горите по програма „Сапард”;
• Междуведомствена работна група за разработване на национална „пътека” за 

достигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда;
• Оценителна комисия по Национален конкурс за проектиране на мебели, органи-

зиран от Министерството на земеделието и храните и Държавната агенция по горите;
• Обучение за оценители на проекти по програмата „Учене през целия живот”.

Извън плана за 2009 г., представители на НАПОО са участвали в следните работ-
ни групи, комитети и съвети:

• Междуинституционална работна група за координиране и организация на дей-
ностите в изпълнение на Рамково споразумение за сътрудничество в областта на про-
фесионалното образование и обучение;
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• Междуведомствена работна група към МТСП за актуализиране на НКПД;
• Междуведомствена работна група към МТСП за разработване на система за 

проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила с определена квалифика-
ция в България;

• Междуведомствена работна група към МЗХ за разработване на нормативен акт, 
свързан с изпълнение на изискванията на ЗРКЗГТ;

• Заседания в рамките на инициативата „Въвеждане на социалните стандарти за 
КСО в България”, организирана от Балканския институт по труда и социалната политика 
и Германските дружества за техническо развитие;

• Комисия 2 „Човешки ресурси” към Консултативния съвет за развитие на българ-
ската дървообработваща и мебелна промишленост;

• Комитет за наблюдение по програма „Сапард”;
• Работна група в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за реали-

зиране на мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпростра-
нение на научни знания” в Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;

• Оценителна комисия на постъпили заявления по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” за предоставяне на обучение срещу ваучери за професионална квалификация 
и ключови компетентности на безработни и заети лица;

• Междуведомствена работна група за внасяне на предложения за изменение и 
допълнение на Закона за занаятите;

• Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работна-
та сила към МТСП;

• Междуведомствена работна група за разработване на механизъм за осигурява-
не качество на обучението на възрастни към МТСП.

През 2009 г. представители на НАПОО са участвали в следните семинари и кон-
ференции:

• Учебен семинар на тема „Тестване на модел за валидиране на компетентности, 
придобити чрез неформално и самостоятелно учене”;

• Международна конференция на тема „Приемственост, укрепване и промяна 
на професионалното образование и обучение в обединена Европа”, организирана от 
CEDEFOP;

• Обучителен семинар по проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при 
подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с мeждународно финан-
сиране” по Оперативна програма „Административен капацитет”;

• Обучителен семинар на тема „Участие на социалните партньори в процеса на 
разработване на Национална квалификационна рамка и реализиране на политики за 
ориентиране през целия живот”, организиран от КТ „Подкрепа” - участие с презентации;

• Национална конференция на тема „Прилагане на национална пътека за дости-
гане на гъвкавост и сигурност на пазара на труда”, организирана от МТСП;

• Кръгла маса на тема „Стандартизация в spa и wellnes услугите, предлагани в 
България (вкл. и професионалната квалификация на заетите лица)”, организирана от сп. 
„Арена на красотата”;

• Работна среща за обсъждане създаването на БГЦПО в гр. Смолян, организира-
на от ГОПА;

• Работна среща по проект по програма „Леонардо да Винчи” - „ТЕРМ - Създаване 
на Европейски сертификат за термален агент”, проведена във Франция, координатор на 
проекта е Югозападният университет, Благоевград;

• Първа тематична среща по проект „Джендър измерения на концепцията за гъв-
кава заетост”, организирана от МТСП;

• Първа и трета работни срещи по проект „Европейска интеграция на Югоизточна 
Европа. Осъществяване на ЕКР в TVET”, по покана на МОМН, проведени съответно в 
Букурещ и Русе;

• Тристранна конференция по индустриалните отношения, организирана от КНСБ;
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• Национална конференция на салоните на красотата и спа-центровете, органи-
зирана от сп. „Арена на красотата”;

• Национална конференция на тема „Обучение и квалификация на специалисти-
те за химическите производства”, организирана от Камарата на химическата промишле-
ност;

• Дискусионна среща „Професионалното ориентиране в България и Европа”, ор-
ганизирана от Центъра за развитие на човешките ресурси;

• Международен семинар „Препоръки за политиката в областта на продължава-
щото професионално обучение в България”, организиран в рамките на Европейската 
програма „Progress” за заетост и социална солидарност 2007 - 2013 г.;

• Тематичен мониторинг на Европейските секторни програми „Леонардо да Вин-
чи” и „Грюндвиг” - „Професионалното ориентиране през целия живот”, организиран от 
Центъра за развитие на човешките ресурси.

3.2. Участие в национални и международни 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 професионал-
но образование и обучение”, BG 0102.06 „Социална интеграция”, BG 2004/006 - 070.01 
„Изграждане на мрежа от центрове за обучение на възрастни”, BG 2004/016 „Развитие 
на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, BG 0102.05 „Инициативи на пазара 
на труда”, „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в Бъл-
гария, както и в Звеното за изпълнение на проект BG 2004/016 „Развитие на човешките 
ресурси и насърчаване на заетостта”.

Програма „Леонардо да Винчи”
• Проект „Изтичане на мозъци - придобиване на мозъци”, 2007-2009 г., ини-

циатор Федерална служба по труда, Германия 
Проектът приключи успешно през м. януари 2009 г. Подготвеният окончателен 

доклад е изпратен на координатора. На базата на преглед на актуалната ситуация в 
държавите - партньори в областта на консултирането на емиграцията, са разработе-
ни обучителни модули за транснационални съветници по професионално ориентиране. 
Разработените от отделните партньори модули са включени в Наръчник за консултанти. 
НАПОО разработи два обучителни модула: „Мултикултурен контекст при измерването 
на способностите и оценката на интересите” и „Мултикултурни и транснационални ком-
петенции и стандарти в консултирането”. Модулите са апробирани във „Фондация на 
бизнеса за образованието” с група от 18 съветници от университетски кариерни центро-
ве, специалисти в областта на човешките ресурси, кариерни съветници в обществени 
учреждения. Основната цел на апробирането е да се оцени информираността на кари-
ерните съветници относно теми, разработени в модулите, и тяхното прилагане в практи-
ката. Резултатите показват, че за по-голямата част от участниците (83%) модулите са ин-
тересни и важни, а 17% считат, че са полезни до известна степен. Разработените модули 
ще допринесат за повишаване на професионалната компетентност на ръководители и 
консултанти в областта на транснационалното и мултикултурното консултиране.

• Проект „Рязане и заваряване на метали” (EUROAPT@), 2007-2009 г., иници-
атор „Фондацион лаборал дел метал”, Испания

Проектът приключи успешно през м. март 2009 г. Подготвеният окончателен доклад 
е изпратен на координатора. EUROAPT@ е компютърна програма за диагностика на 
потребностите от обучение, предоставен на разположение на работници и предприятия, 
така че по лесен и бърз начин те да могат да:

 - Направят диагностика на професионалните си компетенции и потребности от 
обучение.

 -  Кандидатстват за обучение в зависимост от резултата от диагностиката.
 -  Имат достъп до статистически данни, групирани по географски принцип, от-
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насящи се до потребностите от обучение на работниците и търсените от предприятията 
професионални профили в сектора.

Програмата е достъпна в Интернет на адрес http://www.euroapto.eu/. На базата на 
резултатите от диагностиката, тя предлага подходящ обучителен път/модули за придо-
биване на липсващите компетенции. Освен това, предприятията могат да оценят нивото 
на компетенции на своите работници и да планират обучителни модули в зависимост 
от техните стратегически пазарни потребности. Държавната администрация в областта 
на професионалното образование и обучение има достъп до информация за отделни 
сектори на регионално/национално ниво, която подпомага развитието на обучителни по-
литики и стратегии. 

Резултатите от проекта са описани в доклад и издадени на хартиен и електронен 
носител.

• Проект „Обучение на обучаващи” (JobArt TtT), 2007-2009 г., инициатор „Ди 
Виле”, Германия

Проектът приключи успешно през м. март 2009 г. Подготвеният окончателен доклад 
е изпратен на координатора.

Проектът е свързан с трансфер на иновативни методи за обучение, разработени 
от водещи в областта институции и организации в европейски държави. НАПОО е парт-
ньор, отговорен за разпространение на резултатите в страната. БГЦПО, гр. Пазарджик 
е партньорът от България, ангажиран с трансфер на методите за активно учене в подго-
товката на преподавателите на възрастни. Разработената в рамките на проекта програ-
ма за подготовка на преподаватели на възрастни по прилагане на методите за активно 
учене в професионалното обучение е представена на заключителна конференция, ор-
ганизирана от НАПОО. Развитието на дейностите по проекта и постигнатите резултати 
са разпространени сред 50 представители на центрове за професионално обучение в 
България чрез електронния бюлетин на проекта. Резултатите, реализирани от всички 
държави-партньори, са достъпни на интернет страницата www.jobart.orgq, секцията TtT.

• Проект „Хармонизиране на европейските стандарти за качество и компе-
тентност в заваряването”, 2008-2009 г., инициатор НАПОО

Проектът приключи успешно през м. юни 2009 г. Проектът е по мярка Мобилност 
на експерти. Проведени са две работни посещения на 10 експерти от НАПОО, разпре-
делени в два потока - съответно 5 - в Португалия и 5 - във Финландия. Осъществен е 
обмен на информация и опит с представители на отговорни институции и заинтересова-
ни страни в областта на подготовката на специалисти по заваряване в двете държави. 
Като резултат от проекта са създадени делови контакти и е сключено Споразумение за 
сътрудничество между НАПОО, Българския съюз по заваряване и Европейската феде-
рация по заваряване, което създава предпоставки за усъвършенстване на подготовката 
по заваряване в съответствие с водещия европейски опит и утвърдените стандарти за 
качество.

• Проект „Разработване и апробиране на система за трансфер на кредити за 
усъвършенстване на мобилността в химическата индустрия” (CREDCHEM), 2009-
2012 г., инициатор Федерален институт за професионално обучение, BIBB, Германия

Проведени са три работни срещи, съгласно работната програма на проекта, в ко-
ито участва и представител на НАПОО. Сформиран е Национален съвет за подкрепа 
изпълнението на проекта, включващ представители на държавни институции и социал-
ни партньори. С участието на учители от четири професионални гимнази от страната, 
обучаващи по професии от химическото направление, са разработени четири учебни 
единици по модела, предоставен от страна на Техническия университет в Дрезден.

В рамките на проекта е разработен проект по програма „Леонардо да Винчи”, дей-
ност „Партньорства”, който е подаден за селектиране през настоящата сесия - 2010 г. 
Изготвен и отпечатан е проспект на проекта, който е разпространен между заинтересо-
ваните страни в България.
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• Проект „Подкрепа на учителите по професионално образование и обуче-
ние за самооценяване на квалификацията”, 2009-2010 г., инициатор Industry Watch 
Group Ltd., България

В рамките на проекта са проведени две работни срещи, съгласно работната про-
грама на проекта. В ход е подготовката на трета среща, планирана за началото на м. 
март 2010 г. в Малта. Междинният отчет по проекта е подготвен в срок и е одобрен от 
Националната агенция в България. В рамките на приключилия първи етап на проекта 
е осъществено провеждането на фокус-група с учители, които преподават по профе-
сионална подготовка, подготвен е инструментариум и методология за провеждане на 
дискусии с учителите във фокус-групата, който е предоставен на партньорите. Всич-
ки участници в проекта подготвиха национални доклади - „Първоначално проучване на 
състоянието на квалификацията на учителите от системата на професионалното обра-
зование и обучение”.

Подготвен е и въпросник за самооценка на уменията, предназначен за учителите 
и преподавателите от системата на ПОО. Разработена е концепция и инструктивен до-
кумент за създаване на програмен продукт за самооценка на учителите. Работата по 
създаване на софтуерния продукт е финализирана и предстои неговото тестване.

• Проект „Трансфер на френската квалификация „Семеен асистент” (AFUE), 
2009-2011 г., инициатор СУ „Св. Климент Охридски”

Целта на проекта е подобряване подготовката на обучителите на приемните се-
мейства в държавите-партньори, на базата на адаптиране на доказал предимствата си 
модел във Франция. В рамките на проекта се предвижда да бъдат постигнати следните 
резултати:

 -  Анализ на подходите при подпомагане на семействата, които се ангажират с 
обгрижване на изоставени деца (приемни семейства) в отделните държави;

 -  Проучване на националните условия за трансфер;
 -  Систематизиране на информация за прилаганите изисквания за професията 

„Приемен родител”;
 -  Систематизиране на учебни материали за подготовка на приемни семей-

ства;
 -  Разработване на програма за подготовка на обучители на приемни семейс-

тва, достъпна в интернет.
През м. декември 2009 г. е проведена първата работна среща на партньорите, на 

която е представен френският модел на приемна грижа и са уточнени задачите на парт-
ньорите от България, Унгария, Румъния и Гърция.

Програма „Грюндвиг”
• Проект „Подходи за интегриране на бивши затворници” (ETI 7), 2007-2009 г., 

инициатор НАПОО
Проектът приключи успешно през м. ноември 2009 г. Подготвеният окончателен 

доклад е изпратен в срок на Европейската комисия.
Основната цел на проекта е подпомагане реинтеграцията на бившите затворници 

с ниска образователна степен за включване в обучение и придобиване на трудов опит в 
сектора на социалните грижи. В рамките на проекта са реализирани следните дейности: 
проведено е проучване на 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 връз-
ка с разработващите дейности; осъществени са разработване, тестване, оценка и раз-
пространение на предвидените продукти - програма за обучение, включваща 9 модула, 
методи за обучение и учене, методически насоки във връзка с включване на представи-
телите на целевата група в обучение и учебна практика в сектора на социалните грижи.
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Тематична покана за предложения по приложението на Европейската ква-
лификационна рамка

• Проект „Процес на съотнасяне с ЕКР - примери и предложения” (EQF-Ref), 2009-
2011 г., инициатор Изследователска лаборатория 3s, Австрия

Проектът цели подпомагане на комуникацията между държавите-партньори (Ав-
стрия, България, Чехия, Финландия, Германия и Холандия), стимулиране обмена на 
опит и развитие на „взаимно доверие” при съотнасянето на националните нива на ква-
лификации с Европейската квалификационна рамка. 

Проведени са работни срещи, съгласно работната програма на проекта. Организи-
рани и проведени са срещи със социалните партньори за представяне на целите, зада-
чите и резултатите от проекта. Попълнен е въпросника, свързан с изготвяне на доклад 
за развитието на процеса на разработване на Националната квалификационна рамка 
(НКР). Организирани са срещи с представители на МОМН, с цел проучване на бъдещите 
намерения и действия относно процеса на разработване на НКР. Проведени са срещи за 
инструктиране на представители на социалните партньори за попълване на въпросника. 
Подготвен и представен е в срок междинният отчет на проекта.

Проект, финансиран от Министерството на образованието, културата 
и науката на Холандия чрез CROSS/EVD - правителствена агенция, отговаря-
ща за международното сътрудничество в образованието със страните-канди-
датки и нови членове на ЕС

• Проект „Развитие на политиките в областта на кариерното ориентиране в 
България”, 2007-2009 г. 

Проектът приключи успешно през м. януари 2009 г. Разработеният проект на Пътна 
карта „Кариерното ориентиране в България 2009-2013 г.” е приет от Експертната комисия 
по професионално ориентиране и Управителния съвет на НАПОО. Пътната карта е пре-
доставена на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на труда 
и социалната политика за внасяне в Министерския съвет на Р България.

Оперативна програма „Административен капацитет“
• Проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени 

електронни административни услуги в областта на продължаващото професио-
нално обучение”, 2009-2010 г.

Общата цел на проекта е подобряване работата на НАПОО за модерно и качест-
вено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни 
услуги и обслужването на регулаторни режими, свързани с административното обслуж-
ване, осигурявано от Агенцията.

Специфичните цели са:
 -  Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса при предоставяне на 

информация чрез електронните административни услуги, предоставяни от НАПОО. Тази 
цел е свързана от една страна с обвързване на предоставяните от портала на електрон-
ното правителство административни услуги с информацията, съдържаща се в Информа-
ционната система на НАПОО, и от друга - с повишаване квалификацията на служителите 
за по-ефективно предоставяне на услугите;

 -  Облекчаване на административните процедури, свързани с регулаторните 
режими за лицензиране на доставчици на професионално обучение и при подаване на 
информация за годишната дейност на лицензираните центрове чрез обслужването им в 
он-лайн режим;

 -  Оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на адми-
нистративни услуги, предоставяни от НАПОО.

До края на м. декември 2009 г. е изпълнена дейност 1. Дейности 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
също се изпълняват в съответствие с работния план по проекта. Цялата информация 
за изпълнението на проекта може да се следи от интернет сайта на НАПОО, www.navet.
government.bg, в меню „Проект по ОПАК”. 



30

Извън плана за 2009 г. НАПОО реализира следните дейности:
 -  Участва в попълването на въпросника на CEDEFOP „Напредък при прилага-

нето на европейските политически приоритети за развитие на професионалното образо-
вание и обучение в рамките на Копенхагенския процес (2002-2010)”;

 -  Подкрепи Споразумението за изграждане на мрежа на институциите, отго-
ворни за развитието на професионалното образование и обучение в държавите от Юго-
източна Европа; 

 -  Сключи меморандум за разбирателство с Агробизнес център от Киргизия, с 
което се ангажира да предоставя методическа подкрепа за разработване на професио-
нални стандарти и учебни материали в областта на агробизнеса и да съдейства за об-
мяна на опит между български и киргизки специалисти в сферата на професионалното 
обучение и предоставянето на услуги за селскостопански производители.

През 2009 г. НАПОО подготви и представи за включване в селекционна проце-
дура две проектни предложения:

 -  Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Трансфер на 
иновации на тема „Методи и модели за самооценка на неформалните компетенции”;

 -  Проект по Ограничена покана за предложения на Европейската комисия в 
областта на инвестирането в образование, знания и умения, по-специално в сектора на 
недекларираната заетост в нововъзникващите пазарни икономики на тема „Развитие на 
услугите за неформалната икономика в областта на професионалното образование и 
обучение”. 

НАПОО се включи като партньор в две проектни предложения:
 - Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Разработване на 

иновация на тема „Валидиране на резултатите от неформално учене в творческите про-
фесии и описание на квалификациите „компютърна анимация” и „уеб дизайн”, съобраз-
но изискванията на европейската система за трансфер на кредити”, инициатор SCAS, 
България;

 -  Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Трансфер на 
иновации на тема „Модули за професионално образование и обучение в областта на 
лазерните технологии”, инициатор Технически университет, Габрово. 

НАПОО предостави писма за подкрепа на три проектни предложения:
 -  Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Трансфер на ино-

вации на тема „Иновативно модулно обучение на специалисти в областта на възобно-
вяемите енергийни източници”, инициатор Младежки център за опазване на околната 
среда, Германия;

 -  Проект по секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Трансфер на 
иновации на тема „Валидиране на знания и умения с цел запазване на заетостта на нис-
коквалифицираните заети лица”; 

 -  Проект по Европейска програма за иновации в публичните библиотеки на 
тема „Нова услуга на столичната библиотека за младежи в неравностойно положение”, 
иницииран от Столична библиотека.

ИЗВОДИ
1.  През 2009 г. се наблюдава по-нататъшно развитие на двустранното и мно-

гостранното сътрудничество на НАПОО по значими в национален и европейски 
контекст проблеми в областта на ПОО, което надгражда и развива постиженията 
от предходните години в това направление.

2.  Успешно продължава работата по проектите в рамките на програмите на 
ЕС - ФАР, „Леонардо да Винчи” и „Грюндвиг” и по ОП ОПАК, в които НАПОО участ-
ва. 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 по-
стигнатите резултати са показател за системно развитие на експертния й капаци-
тет и нарастване на авторитета й.
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4.  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 2009 г. се финансира със средства от държавния бю-

джет и от собствени приходи.
Държавната субсидия се изразходва изцяло за възнаграждения и социални осигу-

ровки 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 обслужване. 

През 2009 г. НАПОО е получила субсидия от държавния бюджет в размер на 170 421 
лв. Приходите от такси за разходи по процедури на лицензиране през годината възлизат 
на 400 631 лв. Предоставените средства по програма ОПАК са на стойност 79 389 лв.

Динамиката на приходите се вижда от приложената справка (Таблица 5).

Таблица 5

През текущата година са положени усилия за отчитане ефективността и ефикасност-
та в работата на отделните звена в НАПОО. Анализирани са отделните етапи от действа-
щите процедури и въз основа на направените изводи са оптимизирани разходите по тях. 

През 2009 г. са извършени разходи с бюджетни средства за следното:
• Възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - 

198 154 лв.; 
• Възнаграждения по извънтрудови правоотношения - 133 502 лв., в това число 

за възнаграждения на членовете на УС - 13 138 лв., за възнаграждения на членовете на 
експертни комисии, външни експерти и други външни услуги по граждански договори - 
120 364 лв.; 

• Социални и здравно-осигурителни вноски - 71 880 лв.;
• Текуща издръжка - материали, външни услуги, командировки и други разходи - 

184 572 лв. 
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• Капиталови разходи по проект ОПАК - 62 467 лв.
Динамиката на разходите и тяхното натурално изражение се вижда от приложени-

те справки (Таблица 6, Таблица 7 и Таблица 8).

Таблица 6
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Таблица 7

Таблица 8
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През 2009 г. са усвоени средства по международни проекти в размер на 330 803 лв. 
НАПОО разработва програмен бюджет с детайлно бюджетиране на текущите и бъдещи 
дейности, обусловени от изисквания, посочени в документи на Европейския съюз.

ИЗВОДИ
1.  Материалната база на НАПОО през 2009 г. се развива, условията на труд се 

подобряват.
2.  Финансовите средства през 2009 г. са изразходвани законосъобразно, при 

строг режим на икономии.
3.  Въведеното програмно бюджетиране и през 2009 г. води до оптимизиране 

на цялостната финансова дейност на НАПОО.

5.  РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

5.1.  Административно обслужване и управление на администрацията в НА-
ПОО, достъп до обществена информация

Утвърждаването на принципите на добро управление, непрекъснато подобряване 
на качеството на административното обслужване, прозрачност и откритост на дейст-
вията на администрацията характеризират процедурите и технологиите, обезпечава-
щи административната дейност и административното обслужване в НАПОО. Акцентът 
в административното обслужване и за 2009 г. е върху използването на съвременни и 
иновативни технологични решения за обслужване и управление на изпълнението. Този 
стремеж на ръководството и служителите е оценен в конкурс за добра практика в ад-
министративното обслужване, организиран от МДААР. НАПОО е една от 10-те админи-
страции с оценка за прилагане на иновативни решения в изграждането на интегрирана 
информационна система. Оценка за администрацията е грамотата и плакета от Минис-
терството на отбраната за активното участие на НАПОО в процеса на социална адапта-
ция на военнослужещите.

Функционират утвърдените до този момент вътрешни правила и инструкции. Те 
са елементи и от системата за финансово управление и контрол (СФУК), разработена 
в НАПОО. И през 2009 г. СФУК на НАПОО функционира успешно на база на разработе-
ните вътрешни документи: вътрешни правила за оценка на риска в НАПОО; вътрешни 
правила за делегиране на правомощия; процедура за мониторинг и контрол на задачи-
те, произтичащи от плана на НАПОО, решенията на УС, заповедите на председателя и 
резолюциите по входящо/изходящите преписки; правила за изменение и допълнение на 
Вътрешните правила за организация на работата в НАПОО; Инструкция за оценка на до-
кументацията на кандидатите за лицензиране на център за професионално обучение. 

Унифицираните административни услуги, предлагани в НАПОО, са 10. Агенцията 
осигурява специфичен модел на обслужване на едно гише, наложен от практиката като 
ефективен, поради характера на лицензионните процедури и широкия спектър от клиен-
ти и ограничения брой щатен персонал - 19 служители (без председател и зам. предсе-
дател), останали след всички предприети административни реформи.

Поддържането на актуално информационно поле в интернет сайта за всички услу-
ги и основни дейности на НАПОО е задължение на служителите от отделните админи-
стративни звена. В период до 5 дни от стартирало събитие, клиентите могат да получат 
информация в интернет.

След въвеждането на електронното управление на Р България, пилотното включ-
ване на 2 електронни услуги, извършвани от НАПОО, значително облекчи предоставя-
нето на услуги от Агенцията. Електронните формуляри за тези услуги са публикувани на 
сайта на електронното правителство и на сайта на НАПОО. 

Подобряване на административното обслужване чрез използване и надгражда-
не на съществуващата информационна система НАПОО осъществява чрез проект по 
ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ. Разработването на проекта 
„Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на електронни административни 
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услуги в областта на продължаващото професионално обучение” е продължение на уси-
лията на администрацията на Агенцията да предоставя съвременно и качествено адми-
нистративно обслужване. 

Всички отзиви за работата на служителите от страна на клиентите, отразени в ан-
кетните им карти, са отлични. Няма оплаквания и жалби за некомпетентно или лошо 
администриране. В НАПОО се получават писма от клиенти с изказана благодарност към 
служителите за професионалното и учтиво обслужване и отношение към тях. Стреме-
жът към осигуряване на 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, се оценява положително от 
тях. Ръководителите на отделните звена следят за прилагането на основните принципи 
и вътрешни стандарти за административното обслужване. Считаме, че те са изпълними 
и работещи. 

Няма постъпили сигнали за корупционни действия.
Във връзка с организацията и провеждането на заседанията на УС на НАПОО и на 

експертните комисии, администрацията на НАПОО публикува дневния ред и всички ма-
териали в интернет сайта с индивидуална парола за достъп. По този начин хартиените 
носители са сведени до минимум и финансовите разходи, свързани с тях, също.

Поради местоположението на НАПОО, 5-ти етаж на сградата, обслужването на кли-
енти в неравностойно положение е затруднено. Сигнализирали сме за това в МОМН  - 
собственик на сградата, но засега мерки за поставяне на асансьор не са предприети.

В изпълнение на Закона за администрацията и Наредбата за условията и реда за 
водене на Регистър на административните структури и актовете на органите на изпълни-
телната власт редовно се поддържат регистърът на административните структури 
и регистърът за регулаторните режими от определени от председателя служите-
ли. Задълженията са вписани в длъжностните им характеристики.

Достъпът до обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществе-
на информация, е регламентиран в Агенцията чрез вътрешни правила, заповед и бланки 
за заявления. Със заповед на председателя са определени лицата, които са упълномо-
щени да предоставят обществена информация, както и мястото, където може да се уп-
ражнява правото на гражданите и юридическите лица. Отговорни за осигуряване на дос-
тъпа (отговор) на искане за обществена информация са директорът на дирекция и н-к 
отдел „Лицензиране”. За улеснение на потребителите основен източник на всякакъв вид 
информация за дейността на НАПОО са интернет сайтът и информационната система. 
През 2009 г. не са постъпили писмени заявления за достъп до обществена информация, 
съгласно Закона за достъп до обществена информация. 

Общият брой на входящо/изходящи документи, заповеди и договори през 2009 г. е 7 
314, като за 2008 г. е 7 371. Забелязва се устойчивост в честотата на административните 
документи. Няма просрочени преписки. Няма жалби по повод лошо администриране. 

5.2. Повишаване на професионалната и индивидуална компетентност на 
служителите

Развитието на административния капацитет и през 2009 г. е насочено към повиша-
ване равнището на професионалните знания, умения и квалификация, и резултатността 
при изпълнение на служебните задължения от служителите на всички нива в админи-
страцията на НАПОО. Провеждането на ежеседмични оперативки и работни срещи на 
различни нива, обсъждането на длъжностните задължения и компетенции допринасят 
за постигането на съгласувани и значими цели и постигането 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 ка-
чеството на провежданите обучения и виждането на ръководството за съвременните 
модели и най-добри практики в ЕС. Средствата, които се предвиждат от държавата, са 
изключително недостатъчни. Личната и професионална компетентност в НАПОО най-
вече се постига с работата по проекти, участието в работни групи и комитети.
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В края на 2009 г. съставът на НАПОО включва общо 21 щатни служители (вклю-
чително председател и зам. председател), от които 15 са държавни служители. Служи-
телите са разпределени в специализирана администрация (дирекция „Професионална 
квалификация и лицензиране”) - 13 служители, и обща администрация (отдел „Админи-
стративно, 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 15, а на мъжете - 5, една щатна бройка е незаета. Всички 
служители от специализираната администрация са по служебни правоотношения. 

С най-високата образователна степен - магистър, са 16 служители. Двама са с 2 
магистърски степени. През 2009 г. двама от служителите завършиха втора магистър-
ска програма в СУ „Св. Климент Охридски” по публична администрация. Един служител 
продължава обучението си за бакалавърска степен в МВБУ, гр. Ботевград. Останалите 
служители (4) са със средно образование.

Служителите, преминали обучение през 2009 г. (по области), са: управленски уме-
ния 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 обучаващи инсти-
туции: ИПАЕИ, ЦРЧП, Българска камара на химическата промишленост, МОMН, МДААР, 
СУ „Св. Климент Охридски”, МВБУ гр. Ботевград, вътрешно тясно специализирано обу-
чение.

Традиционно капацитетът на служителите се повишава и чрез разработването на 
стратегии, национални доклади или доклади за ЕК.

Съобразно индивидуалния си план, всеки служител се развива в област най-близка 
до неговата професия, с цел подобряване на знанията, уменията и компетентностите си.

Атестирането на служителите за 2009 г., като елемент на системата за разви-
тие 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 атестиране-
то, са 16, трима не са оценени, 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 5 служители. 

Досиетата на всички служители се водят съгласно нормативните документи от 
главния специалист по човешките ресурси.

Социалната ангажираност на ръководството и през 2009 г. е основно свързана с 
осигуряване спазването на изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд, прилежащите наредби и условията на работа. Направена е акту-
ализация на документацията, свързана с изискванията за пожарна и аварийна безопас-
ност. 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.

ИЗВОДИ:
1. Администрацията на НАПОО е способна да управлява и контролира фи-

нансовите средства от бюджета и от фондовете на Европейската общност.
2.  Необходимо е през 2010 г. да се актуализират подходите, прилагани в Аген-

цията, за актуализиране и надграждане на системата за оценка на рискa. При на-
личие на финансови ресурси да се осигури обучение на персонала в областта на 
съвременните ИТ. 
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6. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА НАПОО, ПРОЗРАЧ-
НОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 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 2009 г. Тя е предпоставка за обществен контрол, взаимно до-
верие и противодействие на създаването на корупционна среда. 

6.1.  Разширяване на информационната дейност на 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 2009 г. е нараснал броят на консултациите. Интернет-страни-
цата 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 лицензи-
рането. 

6.2. Поддържане и актуализиране на интернет-сайта на НАПОО
Интернет-сайтът на НАПОО е в CMS формат и е изцяло ориентиран към потре-

бителите. В менюто са включени всички функции, дейности и задачи на Агенцията. И 
през 2009 г. интернет-страницата на НАПОО се актуализира в съответствие с взетите 
решения на УС или настъпили промени в нормативните актове, както и актуализираните 
вътрешни документи. 

НАПОО предлага широкообхватна и актуална информация, която подпомага кли-
ентите при вземане на ефективни решения за включването им в пазара на квалифика-
ционните услуги. Регистърът на лицензираните центрове се ползва не само от директ-
ните потребители, но и от организации и администрации, чиято дейност е свързана с 
професионалното обучение. Информационната система на НАПОО на този етап е база 
данни за ЦПО, ДОИ, СППОО и професионалното ориентиране. Усъвършенстването и 
поддържането на уеб сайта е резултат от активното участие на служителите от Агенци-
ята и външен доставчик. Дейностите са включени в техните лични индивидуални пла-
нове и изпълнението се следи в процеса на атестиране. Интернет-сайтът на НАПОО е 
регистриран в сайта на правителството, директория „Агенции. Камари” на портал „Биз-
нес” в http://www.need.bg/ и в KATALOG.BG, откъдето периодично се получават данни за 
посещенията. Контактът с клиентите се осъществява по всички други възможни кана-
ли за връзка: лични контакти, денонощна телефонна връзка, факс и електронен адрес 
(napoo@ navet.government.bg) и писма по пощата. 

6.3. 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, партньорската мрежа на НАПОО, външни екс-
перти, работни групи за разработване на ДОИ, 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. 

В процес на подготовка е бюлетинът за 2009 г. 
Поддържа се годишен абонамент в Национална телефонна информационна систе-

ма „Софсправки”, с обстойни данни за Агенцията и с връзка към интернет-сайта. 
Към официалния сайт на НАПОО е разработена и се поддържа специализирана ин-

тернет-страница за обслужване работата на УС на НАПОО и на експертните комисии. 
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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.

7.  ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАПОО

Въз основа на анализа на резултатите от изпълнението на Плана за дейността на 
НАПОО през 2009 г. могат да се направят следните обобщения:

• Формулираните в Плана за дейността на НАПОО през 2009 г. цели, приори-
тети и задачи са успешно реализирани в рамките на предвидените срокове. Компе-
тентно и в срок извън Плана са изпълнени задачи, които като тематика и резултати 
са показател за нарастване на експертния капацитет и авторитет на НАПОО.

• И през 2009 г. НАПОО участва в разработването, реализирането и коор-
динирането на държавната политика в областта на ПОО като успешна държавна 
институция с европейска визия. Агенцията все повече се утвърждава като коорди-
нираща институция за постигане както на външната съвместимост на политиките, 
свързани с ПОО (ЕС, ангажименти след присъединяването), така и на преконфигу-
рирането на отношенията между пазара на квалификациите и пазара на труда.

• Продължава търсенето на нови пътища, механизми и инициативи за моти-
виране и привличане на държавните институции, социалните партньори и бран-
шовите организации като надежден съюзник при разработване, реализиране и 
оценяване на политиките и дейностите на Агенцията.

• Създадена е солидна основа за по-нататъшно усъвършенстване на про-
цеса на разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии в 
светлината на най-добрите европейски практики и тенденции. 

• Продължава успешното реализиране и усъвършенстване на утвърдените 
практики за все по-пълно привеждане на СППОО в съответствие с изискванията 
на пазара на труда на базата на задълбочен анализ.

• През 2009 г. продължава успешното усъвършенстване на дейностите по 
лицензиране и разширяване на мрежата от лицензирани ЦПО. Наблюдава се тен-
денция за повишаване на интереса към лицензиране на нови ЦПО и към измене-
ние 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.

• През 2009 г. са лицензирани два ЦИПО. Необходими са значителни проме-
ни в нормативната база, които да мотивират кандидатите за лицензиране на таки-
ва центрове.

• Технологията на реализиране на дейностите по осъществяване на лицен-
зионните процедури гарантира прозрачност и достъпност за потребителите на 
тази услуга. През 2009 г. показателите за качество и ефективност в тази област са 
добри. Основните фактори за това са: повишаване на ефективността на работата 
на администрацията на НАПОО, Експертните комисии и Управителния съвет; по-
вишаване 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 инстру-
мент и съществена част от усилията на НАПОО за осигуряване качество на профе-
сионалното обучение. През 2009 г. контролната функция на НАПОО върху дейността 
на лицензираните ЦПО и ЦИПО е регламентирана в ЗПОО. 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” (съв-
местен проект с Националния статистически институт), НАПОО осъществява по-
стоянно наблюдение на дейността на ЦПО.
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• Поставено е началото на системна и финансово осигурена дейност в об-
ластта на професионалното ориентиране и информиране с разработването на 
проект за Пътна карта „Кариерното ориентиране в България 2009-2013 г.”.

• През 2009 г. се наблюдава по-нататъшно разширяване на двустранното и 
многостранното сътрудничество и на инициативите на НАПОО в тази област. Въз 
основа на участието в междуведомствени работни групи, национални и междуна-
родни проекти се осъществява периодичен анализ на добрите практики и идеи, 
с цел мултиплицирането, адаптирането и внедряването им в системата на ПОО в 
България.

• Административната дейност се извършва в съответствие с националните 
нормативни документи и актове. Вътрешнонормативната база е предпоставка за 
предвидимост в развитието и за прозрачност в дейността на Агенцията.

• Дейността по предоставяне на достъп до обществена информация е в съ-
ответствие със Закона за достъп до обществената информация и разработените в 
Агенцията вътрешни документи.

8. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА НАПОО ПРЕЗ 2010 Г.

• Участие в актуализирането на нормативната база, касаеща развитието на 
системата за професионално образование, обучение и ориентиране.

• Засилване на координиращата роля на НАПОО за формиране на съгласу-
вани политики в областта на професионалното образование, обучение и ориенти-
ране.

• По-нататъшно развитие на хоризонталната координация - усъвършенства-
не на сътрудничеството с държавните институции, социалните партньори и бран-
шовите организации на базата на дългосрочни споразумения.

• Осигуряване и управление на качеството на професионалното образова-
ние, обучение и ориентиране - усъвършенстване на дейностите по разработване 
на система от ДОИ и СППОО, лицензиране и последващ контрол на ЦПО и ЦИПО.

• Участие в изграждането на единна национална система за кариерно ориен-
тиране в контекста на ученето през целия живот.

• Разширяване на международната дейност и на инициативите, свързани с 
евроинтеграцията на страната.

• Развитие на ИИС.
• Усъвършенстване на механизмите на финансиране на Агенцията, иниции-

ране 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.
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ПЛАН 
за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2010 година

(приет с решение на Управителния съвет протокол № 02/ 17.03.2010 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 2010 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 страната и в други европейски държави. 
• Разширяване и усъвършенстване на дейностите, свързани с осигуряване и управление на качеството в системата за професионално образование 

и обучение: 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; усъвършенстване на работата по разработване на Държавните образователни 
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии; поддържане и актуализация на Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение (СППОО); по-нататъшно разширяване на мрежата от лицензирани центрове за професионално обучение (ЦПО) и лицензиране на центрове 
за информация и професионално ориентиране (ЦИПО); мониторинг и последващ контрол на лицензираните центрове.

• Осигуряване на прозрачност в дейността на  Агенцията. 
• По-нататъшно разширяване на работата по международни проекти и проекти, финансирани от Европейския социален фонд и другите структурни 

фондове на ЕС, с цел проучване, адаптиране и прилагане на успешни европейски практики. 
• Организационно развитие и повишаване на административния капацитет на Агенцията.

 Планът е разработен в съответствие с:
1. Действащата законова уредба и функциите на НАПОО, регламентирани в Закона за професионалното 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 2009 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 е съобразен с изводите и препоръките, направени в доклада за дейността на НАПОО през 2009 г., препоръките в доклада на Сметната 
палата от 2007 г., констатациите и препоръките от проверка на Инспектората на Министерството на образованието и науката от 2008 г.

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, както  и оптимизиране 
на човешките и финансови ресурси. 

Забележка: Дейностите, маркирани със знак  *  ще бъдат реализирани при осигурено финансиране от страна на МОМН.
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ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

Цел 1 Участие в разработването, координирането и реализирането на съгласувани политики в областта на професионалното 
образование, обучение, информиране и ориентиране

1.1. Сътрудни-
чество с ин -
ституциите и 
организациите, 
имащи отноше-
ние към про-
фесионалното 
образование, 
обучение и ори-
ентиране

1.1.1. Реализиране на оперативно сътрудничество 
(хоризонтална координация) с МОМН, МТСП и дру-
гите държавни институции по конкретни въпроси и 
проблеми, свързани с формирането и реализирането 
на националната политика в областта на професио-
налното образование и обучение (ПОО)

С ъ гл а с у ва н и  с 
партньорите ста-
новища, анализи, 
доклади и други 
документи 

Промяна в нор-
мативната уред-
ба

Ръководство на НА-
ПОО 
Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен

Б

1.1.2. Съвместни дейности с национално представи-
телните организации на работодателите и на работ-
ниците и служителите, с институции и организации от 
различни икономически и професионални сектори

1.Съвместни и съ-
гласувани докумен-
ти 
2.Проведени ра-
ботни срещи, семи-
нари, дискусии 

Промяна в нор-
мативната уред-
ба

Ръководство на НА-
ПОО
Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

Постоя-
нен

Б

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

1. Усъвършенствани 
нормативни докумен-
ти за провеждане на 
обучение в центровете 
за професионално обу-
чение (ЦПО) на база 
синхронизирани изис-
квания към качеството 
2. Резултатно участие 
в дейностите по изпъл-
нение на Рамковото 
споразумение между 
НАПОО и АЗ

1.  Промяна в 
нормативната 
уредба 

2. Липса на кон-
сенсус

Ръководство на НА-
ПОО 
Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

Постоя-
нен

Б



43

ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

1.1.4. Подготовка на предложения за промени в нор-
мативната база, свързана с проблемите на професи-
оналното образование, обучение и ориентиране 

Внесени в МОМН 
и МТСП предложе-
ния със съответна 
обосновка

Промяна в нор-
мативната уред-
ба

Ръководство на НА-
ПОО 
Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

20.12. Б

1.1.5. Координиране на дейностите и участие в изпъл-
нението на Плана за действие за 2010 г. по реализи-
ране на Националната стратегия за продължаващо 
професионално обучение за периода 2005-2010 г.*

1. Изпълнение на 
Плана за действие
2. Изпълнение на 
задачите на НА-
ПОО, включени в 
Плана

Промяна в нор-
мативната уред-
ба

Ръководство на НА-
ПОО 
Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

10.12. и в 
съответ-
ствие с 
конкрет-
ните сро-
кове от 
Плана

Б*

1.2. 
Реализиране на 
дейности, свър-
зани с усвоява-
нето на средсва 
от структурните 
фондове на ЕС

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

1. Проучване на 
документи
2. Разработки
3. Организиране и 
участие в работни 
срещи, семинари, 
дискусии

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

Постоя-
нен

Б

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

1. Подготвени про-
ектни предложе-
ния 
2. Изпълнени зада-
чи и дейности по 
проектите 

Липса на утвър-
дени за финан-
сиране проекти

Липса на пред-
ложения от дру-
ги институции и 
организации

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

20.12. Б*

Цел 2 Осигуряване на високо качество на професионалното образование и обучение, като ключов фактор за постигане на устой-
чив икономически напредък, развитие на обществото и личността

2 .1 .  Усъвър -
шенстване на 
дейностите по 
разработване 
на система от 

2.1.1. Усъвършенстване на методиката за разработва-
не и оценяване на проекти на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии
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ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

ДОИ за придо-
биване на ква-
лификация по 
професии

• Изготвяне на предложения за актуализиране  на 
пакета документи за  разработване на ДОИ за при-
добиване на квалификация по профессии - Рамкови 
изисквания, Методическите указания, Правила за реда 
и условията за разработване на ДОИ

Предложения Липса на доста-
тъчно експертни 
мнения и стано-
вища, недоста-
тъчен админи-
стративен капа-
цитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

30.11. Б

• Актуализиране при необходимост на Рамковите 
изисквания

Актуализирани 
Рамкови изисква-
ния

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

30.11. Б

• Актуализиране и допълване при необходимост на 
Методическите указания

Актуализирани 
Методически ука-
зания

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”
 

31.11. Б

• Актуализиране на Правилата за реда и условията за 
разработване на ДОИ

Актуализирани 
Правила

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”
  

3.10. Б

• Преглед и допълване при необходимост на Ин-
струкцията за оформяне на проектите на ДОИ при 
представяне в МОМН

Актуализиран и до-
пълнен вариант на 
Инструкцията

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

31.10. Б

2.1.2. Усъвършенстване на качеството на проектите на 
ДОИ за придобиване на квалификация по професии
• Актуализиране на комплекта материали, предназ-
начен за обучение на  разработващите проекти на 
ДОИ

Промени в доку-
менти и материали 
за провеждане на 
обучение

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

30.09. Б

• Предоставяне на методическа и експертна и техни-
ческа помощ във всички фази на  процеса на разра-
ботване, актуализиране и оценяване на ДОИ

Проведени обуче-
ния, индивиндуал-
ни и групови кон-
султации

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

Постоя-
нен 

Б
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ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

• Въвеждане на нови методи  за оценка и обратна 
връзка от страна на участващите в процеса на раз-
работване и оценка на проектите на ДОИ във всички 
етапи от процеса на разработване

Разработка Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б

• Актуализиране на информацията в специализира-
ната рубрика за разработване на ДОИ в интернет  - 
страницата на НАПОО

Публикувани мате-
риали

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен

Б

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 
методология*

- 10 разработени 
проекти 

- 20 актуализирани 
ДОИ

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

31.12 Б*

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

- Оценени от ре-
цензенти и ЕК
- Приети от УС на 
НАПОО

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен

Б*

• Редактиране на разработените проекти на ДОИ и 
подготовка за публикуване в ДВ*

Редактирани и при-
ведени в съответ-
ствие с изисквани-
ята за публикуване 
в ДВ проекти

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

Постоя-
нен 

Б*

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

Представени  в 
МОМН проекти, 
съгласно плана

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б*

2.2. Актуали-
зиране на Спи-
съка на профе-
сиите за про-
ф е с и о н а л н о 
образование и 
обучение 

2.2.1 Усъвършенстване на Списъка на професиите в 
съответствие с променящите се нужди на пазара на 
труда и с Националната класификация на професиите 
и длъжностите
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• Подготовка на предложения за промени в Списъка 
на професиите за професионално образование и 
обучение в съответствие с приетата от УС на  НАПОО 
процедура

Въведени проме-
ни

Липса на аргу-
ментирани пред-
ложения

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б

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

- Публикации 
- Систематизира-
ни предложения и 
препоръки

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б

2.2.2. Работа с ЦПО във връзка с промените в СП-
ПОО
• Разработване на процедура за промени в учебната 
документация на ЦПО в съответствие с настъпилите 
промени в СППОО

Процедура Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

30.05. Б

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

Брой проведени 
консултации

Недостатъчен 
администрати-
вен капацитет

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б

2 .3 .  Усъвър -
шенстване на 
дейностите по 
лицензиране и 
разширяване 
на мрежата от 
ЦПО и ЦИПО

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

1. Констативни до-
клади 
2. Актуализирани 
документи

Няма Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен 

Б

2.3.2. Провеждане на обучение и сертифициране 
на външни експерти и организатори в центровете за 
професионално обучение във връзка с лицензионната 
процедура

Проведени семи-
нари

Няма Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен 

Б

2.3.3. Лицензиране на ЦПО и ЦИПО 1. Брой лицензира-
ни ЦПО и ЦИПО 
2. Средна продъл-
жителност на ли-
цензионната про-
цедура 

Няма Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен

Т а к с и 
за ли-
цензи-
ране
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3. Жалби и възра-
жения

2.4. Осигурява-
не и управление 
на качеството 
на професио-
налното обуче-
ние в ЦПО

2.4.1. Осъществяване на последващ контрол на ли-
цензираните центрове и свързаните с него дейности

• Осъществяване на проверки на всички лицензирани 
ЦПО, които не са подали годишна информация за 
2009  г. или в информацията е посочено, че центърът 
няма дейност, както и извънредни проверки при жалби 
и сигнали за нарушения*

1. Осъществени 
проверки
2. Формулирани 
препоръки за по-
добряване на ра-
ботата на ЦПО
3. Брой центрове, 
за които е отчете-
но подобряване на 
дейността
4. Брой отнети ли-
цензии

Липса на кадро-
ви и финансов 
ресурс

Отдел „Лицензира-
не”  

Постоя-
нен

Б*

• Набиране, обработване и анализ на информация за 
дейността на ЦПО през 2009 г. 

Аналитичен до-
клад

Центрове, които 
не са подали го-
дишната си ин-
формация

Отдел „Лицензира-
не”  

31.05. Б

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

Доклади от провер-
ките

Липса на иници-
атива от страна 
на АЗ

Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен 

Б

2.4.2. Консултиране на лицензираните ЦПО във връз-
ка с възникнали текущи проблеми
• Провеждане на устни и писмени консултации на 
лицензирани ЦПО

Консултации Пуб-
ликации

Липса на инте-
рес от ЦПО

Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен 

Б
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• Участие в конференции, обсъждания и мероприятия, 
организирани от Асоциацията на лицензираните ЦПО 
и други организации

Брой участия Липса на инте-
рес

Дирекция„ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен 

Б

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

Публикации, относ-
но възможностите, 
които предоставя 
чл. 40 от ЗПОО за 
валидиране (ин-
тернет страницата 
на НАПОО, семи-
нари и др.)

Няма Отдел „Лицензира-
не”

Постоя-
нен 

Б

Цел 3 Сътрудничество и международна дейност за развитие на националната политика в областта на ПОО 
в европейски контекст

3.1.Участие в 
междуведом -
ствени работни 
групи, консул-
тативни съвети, 
международни 
семинари

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

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служители от НА-
ПОО

По гра-
ф и к  н а 
работна-
та група

Б

3.1.2. Участие в работна група 16 „Образование и 
обучение”

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служители от НА-
ПОО

По гра-
ф и к  н а 
работна-
та група 

Б

3.1.3. Участие в работата на Управителния съвет и 
Изпълнителното бюро на Български център по зава-
ряване

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Закриване на 
структурите

Служител от НА-
ПОO

По гра-
ф и к  н а 
Управи-
т е л н и я 
съвет и 
Изпълни-
телното 
бюро

ИБ на 
БЦЗ
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3.1.4. Участие в работата на Националния съвет за 
насърчаване на заетостта към Министъра на труда и 
социалната политика

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик  

Б

3.1.5. Участие в Направляващия комитет за Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служители от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.6. Участие в междуинституционална работна 
група за координиране и организация на дейностите 
в изпълнение на Рамково споразумение за сътрудни-
чество в областта на професионалното образование 
и обучение

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.7. Участие в междуведомствена работна група за 
разработване на национална „пътека” за достигане на 
по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик

Б

3.1.8. Участие в междуведомствена работна група към 
МТСП за актуализиране на НКПД

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.9. Участие в междуведомствена работна група 
към МТСП за разработване на система за проучване 
и прогнозиране на  потребностите от работна сила с 
определена квалификация в България

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик

Б

3.1.10. Участие в заседанията, свързани с иници-
ативата „Въвеждане на социалните стандарти за 
корпоративна социална отговорност в България”, 
организирана от Балканския институт по труда и 
социалната политика и Германските дружества за 
техническо развитие

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.11. Участие в Комисия 2 „Човешки ресурси” към 
Консултативния съвет за развитие на българската 
дървообработваща и мебелна промишленост

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б
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3.1.12. Участие в работна група в Държавен фонд 
„Земеделие” - Разплащателна агенция за реализиране 
на мярка 111 „Професионално обучение, информаци-
онни дейности и разпространение на научни знания” 
в Програмата за развитие на селските райони 2007  - 
2013 г.

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик

Б

3.1.13. Участие в оценителна комисия на постъпили 
заявления по ОП „Развитие на човешките ресурси” за 
предоставяне на обучение срещу ваучери за профе-
сионална квалификация и ключови компетентности 
на безработни и заети лица

Брой участия Няма   Служители от НА-
ПОО

По гра-
фик

Б

3.1.14. Участие в Национален консултативен съвет 
по професионална квалификация на работната сила 
към МТСП

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.15. Участие в междуведомствена работна група 
разработване на Националната квалификационна 
рамка за учене през целия живот

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.16. Участие в междуведомствена работна група за 
изготвяне на План за действие  за 2010 г. за изпълне-
ние на Националната стратегия за учене през целия 
живот за периода 2008 - 2013 година

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.17. Участие в Европейска мрежа за създаване 
и развитие на европейска система за трансфер на 
кредити в ПОО

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.18. Участие в Европейска мрежа за създаване и 
развитие на Европейска референтна рамка за осигу-
ряване на качеството

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.19. Участие в оценителна комисия по процедура 
за директно предоставяне на финансова помощ по 
приоритетна ос 6 „Повишаване на ефективността 
на институциите на пазара на труда, социалните и 
здравни услуги”, процедура BG 051PO 001-6.2.04 
„Подпомагане на здравните услуги чрез изгражда

Брой участия Няма С л у ж и т е л и  о т 
НАПОО  

По гра-
фик

Б



51

ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

не на платформа за информиране и дистанционно 
обучение”
3.1.20. Участие в Работна група 3 „Право на установя-
ване и свободно предоставяне на услуги”, въз основа 
ПМС № 85 от 2007 г. за организация и координация 
по въпросите на ЕС

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.21. Участие в Работна група за изработване на 
Стратегия за интеграция на бежанците в Република 
България

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.1.22. Участие в научна секция „Педагогика и психо-
логия” към Съюза на учените в България

Брой участия. Под-
готвени становища 
и предложения

Няма Служител от НА-
ПОО

По гра-
фик 

Б

3.2. Участие в 
международни 
проекти

3.2.1. Участие в проект „Разработване и апробиране 
на система за трансфер на кредити за усъвършенст-
ване на мобилността в химическата индустрия” 
(CREDCHEM), 2009 - 2012 г.

Изпълнение на ра-
ботната програма

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

По про-
екта

3.2.2. Участие в проект „Подкрепа на учителите по 
професионално образование и обучение за самооце-
няване на квалификацията”, 2009 - 2010 г.

Изпълнение на ра-
ботната програма

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

По про-
екта

3.2.3. Участие в проект „Трансфер на френската ква-
лификация „Семеен асистент” (AFUE), 2009 - 2011 г.

Изпълнение на ра-
ботната програма

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

По про-
екта

3.2.4. Участие в проект „Процес на съотнасяне с ЕКР  - 
примери и предложения” (EQF-Ref), 2009 - 2011 г.

Изпълнение на ра-
ботната програма

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

По про-
екта

3.2.5. Изпълнение на проект по ОПАК „Повишаване 
капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени 
електронни административни услуги в областта на 
продължаващото професионално обучение”, 2009 - 
2010 г.

Изпълнение на ра-
ботната програма

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

По гра-
фик

По про-
екта

3.2.6. Участие в подготовката на окончателните пред-
ложения за проекти по Програмата на ЕС „Учене 
през целия живот”, по които НАПОО е утвърдена за 
партньор

Окончателни про-
ектни предложе-
ния

Неноминирани 
проектни пред-
ложения

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

Б
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3.2.7. Участие в дейности, организирани от Европей-
ския център за развитие на професионалното обуче-
ние CEDEFOP* 

Участия
Изготвени матери-
али

Липса на финан-
сиране

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

По гра-
фик

Б* /ор -
ганиза-
тора

Цел 4 Административна дейност и повишаване на административния капацитет
4.1. Подобря-
ване на качест-
вото на адми-
нистративното 
обслужване и 
контрола в НА-
ПОО

4.1.1. Преглед и усъвършенстване на вътрешни доку-
менти във връзка със СФУК на НАПОО в случаите на 
предприемане на коригиращи действия  във връзка с 
възникнали рискове в определени сфери

Предложения за 
промени. Разрабо-
тени правила или 
инструкции

Няма Администрация на 
НАПОО

Постоя-
нен

Б

4.1.2. Актуализиране на документите и процедурите 
във връзка с контролната дейност в НАПОО (при 
необходимост)

Брой актуализи-
рани документи и 
процедури (в слу-
чаите на възникна-
ла необходимост)

Няма Администрация на 
НАПОО

Постоя-
нен

Б

4.1.3.Усъвършенстване на вътрешни документи в 
административното обслужване при прилагане на 
електронно управление

Доклад 
Усъвършенствани 
документи

Няма Администрация на 
НАПОО

Постоя-
нен

Б

4.1.4. Актуализиране на Плана на комисията за анти-
корупционна дейност и доклади за изпълнението

Актуализиран 
план
Доклад

Няма Комисия по антико-
рупционна дейност

30.03. Б

4.1.5. Актуализиране на документите за достъп до об-
ществена информация- при промяна на нормативната 
уредба (правила, процедура, регистър) 

Предложения за 
промени

Няма Отдел „АПФО” Постоя-
нен 

Б

4.1.6. Разработване на месечни отчети по ЗДОИ Брой отчети Няма Отговорници, съ-
гласно заповед на 
председателя на 
НАПОО

Ежеме-
сечно 

Б
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ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

4.2.  Повиша -
ване на про -
фесионалната 
компетентност 
в съответствие 
със Стратегия-
та за модерни-
зиране на дър-
жавната адми-
нистрация

4.2.1. Актуализиране на вътрешните документите по 
архивната дейност на НАПОО

Брой актуализира-
ни документи

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

Постоя-
нен 

Б

4.2.2. Участие в индивидуални или групови специ-
ализирани курсове за обучение, организирани от 
ИПАЕИ*

Брой участници в 
обучението

Няма Служители на НА-
ПОО

По гра-
ф и к  н а 
ИПАЕИ

Б*

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

Брой участници Не са формира-
ни групи

Служители на НА-
ПОО

По про-
грама на 
курсове-
те

Б* Са-
мофи-
н а с и -
ране

4.2.4. Разработване на план за обучение на служите-
лите от НАПОО за 2010 г. 

Приета разработ-
ка

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”, отдел 
„АПФО”

20.02. Б

4.2.5. Обучение на служителите на НАПОО за прила-
гане на електронното управление

Брой участници Няма Главен специалист 
„Човешки ресурси”

30.10. Б

4.2.6. Актуализиране на Вътрешните правила за под-
помагане процесса на отчитане на индивидуалното 
изпълнение 

Разработка Няма Главен секретар 30.06

4.3. Повишава-
не на индиви-
дуалната ком-
петентност на 
служителите. 

4.3.1. Провеждане на вътрешноведомствено обучение 
за работа в надградената ИС на НАПОО

Брой участници Субективен фак-
тор

Дирекция „ПК и ли-
цензиране”, отдел 
„АПФО”

29.10. Б

4.3.2. Самостоятелно повишаване на професио-
налната квалификация, съобразно личния план за 
обучение

Индивидуални от-
чети

Субективен фак-
тор

Служители от 
НАПОО 

Постоя-
нен

Б
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ПРИОРИТЕТ ДЕЙНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

РИСКОВЕ ОТГОВОРНО 
ЗВЕНО

СРОК ИЗТОЧ-
НИЦИ НА 
ФИНАН-
СИРАНЕ

Цел 5 Осигуряване на прозрачност на дейността на НАПОО

5.1. Информа-
ционна дейност 
на НАПОО. 

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

Публикации Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

20.12. Б*

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

Издадени матери-
али

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

29.06. Б*

5.1.3. Подготовка и издаване на информационен 
„Бюлетин 2009”*

Отпечатано изда-
ние

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране” 

30.04. Б*

5.1.4. Популяризиране на материали, свързани с поли-
тиката в ПОО в България и в ЕС, както и с дейността 
на НАПОО*

Публикации
Презентации

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране”

Постоя-
нен

Б*

5.2. Актуали-
зиране на ин-
тернет сайта на 
НАПОО 

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

Актуални публика-
ции 

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране” опреде-
лени със заповед 
права на  достъп от 
НАПОО

Постоя-
нен 

Б*

5.2.2. Актуализиране на процедура за поддържане 
на Интернет страницата на НАПОО с определяне на 
отговорници за отделните рубрики

Проучване и ана-
лиз

Няма Дирекция „ПК и ли-
цензиране

30.05. Б
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	№	ПО	 	 ВЕДОМСТВО	 	 ИМЕ,	ФАМИЛИЯ	 	 ДЛЪЖНОСТ	
РЕД
 1	 Национална	агенция	за		 Деян	Георгиев	 Председател	на	НАПОО
	 	 професионално		 Пушкаров		 	 и	председател	на	УС
	 	 образование	и	обучение		 	 	 	 на	НАПОО
	 2	 Министерство	на		 Емилияна		 	 Държавен	експерт	в	отдел
	 	 образованието,		 Михайлова		 „Политики	за	образование	
	 	 младежта	и	науката	 Димитрова		 и	учене	през	целия	живот”		
	 	 	 	 	 	 	 към	Дирекция	„Формиране,		
	 	 	 	 	 	 	 анализ	и	оценка	на		 	
	 	 	 	 	 	 	 политиките”
	 3	 Министерство	на		 Керка	Генова	 Началник	отдел
	 	 образованието,	 Андонова		 	 „Контрол	на		 	 	 	
	 	 младежта	и	науката		 	 	 	 образователните	структури,		
	 	 	 	 	 	 	 мерки	и		политики”	към		 	
	 	 	 	 	 	 	 Дирекция	„Контрол	и	 	
	 	 	 	 	 	 	 инспектиране”	 	 	
	 4	 Министерство	на	труда	и		 Стефка	Василева	 Началник	на	отдел
	 	 социалната	политика	 Лиманска		 	 „Професионална		 	
	 	 	 	 	 	 	 квалификация”,	дирекция		
	 	 	 	 	 	 	 „Политика	на	пазара	на		
	 	 	 	 	 	 	 труда”
	 5	 Министерство	на	труда	и		 Росен	Методиев	 Началник	сектор
	 	 социалната	политика,		 Симеонов		 	 „Методология	и
	 	 Агенция	по	заетостта	 	 организиране	на		 	
	 	 	 	 	 професионалното		 	
	 	 	 	 	 информиране	и			 	
	 	 	 	 	 консултиране”	в	Главна		
	 	 	 	 	 дирекция	„Услуги	по		 	
	 	 	 	 	 заетостта”	на	АЗ		 	
		6	 Министерство	на		 Пепа	Василева		 и.д.	директор	на	дирекция	
	 	 здравеопазването	 	 „Образование	и			 	
	 	 	 	 	 квалификация	на
	 	 	 	 	 медицинските	специалисти”	
	 7	 Министерство	на		 Галина	Стоева		 Главен	секретар	на	 	
	 	 регионалното	развитие	и	 Тодорова	 Министерство	на
	 	 благоустройството		 	 	 	 регионалното	развитие	и		
	 	 	 	 	 	 	 благоустройството
	 8	 Министерство	на		 Недялко	Николов	 Управител	на	ЕСО	 	
	 	 икономиката,	енергетиката	 Кънчев		 	 	 „Комерс”	ООД,	гр.	Варна
	 	 и	туризма
	 9	 Министерство	на		 Стойка	Митева	 Младши	експерт	в	отдел
	 	 земеделието	и	храните	 	 	 	 „Методология”	към		 	
	 	 	 	 	 	 	 дирекция	„Финансово		 	
	 	 	 	 	 	 	 управление	и	бюджет”

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

професионално	образование	и	обучение
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	 10	 Българска	стопанска		 Галя	Божанова	 Ръководител	направление
	 	 камара	 	 	 	 	 „Методическо	осигуряване
	 	 	 	 	 	 	 в	програма
	 	 	 	 	 	 	 „Професионално
	 	 	 	 	 	 	 обучение”	в	БСК
 11	 Българска	търговско-	 Георги	Стоев		 Заместник-председател	на	
	 	 промишлена	палата	 	 	 	 УС	на	БТПП	 	 	
	 12	 Българска	търговско-	 Веселин	Благоев	 Член	на	УС	на	БТПП	 	
	 	 промишлена	палата	 	 	 	 и	председател	на		 	
	 	 	 	 	 	 	 Националния	център	за		
	 	 	 	 	 	 	 професионално	обучение	в		
	 	 	 	 	 	 	 системата	на	БТПП
	 13	 Асоциация	на	индустриал-	 Румен	Атанасов		 Член	на	Националния	 	
	 	 ния	капитал	в	България	 Атанасов	 	 	 съвет	на	АИКБ		 	
	 14	 Конфедерация	на		 Румяна	Кирилова	 Парламентарен	секретар	
	 	 работодателите	и		 Георгиева		 	 на	КРИБ
	 	 индустриалците	в	България
	 15	 Съюз	за	стопанска		 Емил	Рогов		 Координатор	проекти		 	
	 	 иниациатива	 	 	 	 	 в	ССИ	 	
	 16	 Български	съюз	на	 Милка	Славчева		 Председател	на	Българска
	 	 частните	предприемачи	 	 	 	 асоциация	на	частните	 	
	 	 „Възраждане”	 	 	 	 	 училища
	 17	 Български	съюз	на		 Светлана			 		 Експерт	на	БСЧП	 	
	 	 частните	предприемачи		 Плашокова	-	Митева	 „Възраждане”
	 	 „Възраждане”	 	 	 	 	 	 	 	
	 18	 Конфедерация	на		 Атанаска		Петкова	 Началник	кабинет
	 	 независимите	синдикати	 Тодорова		 	 на	президента	на	КНСБ
	 	 в	България
	 19	 Конфедерация	на		 Ина	Иванова		 Главен	експерт,	 	 	
	 	 независимите	синдикати		 Атанасова			 Департамент	„Обучение,	
	 	 в	България	 	 	 	 	 квалификация	и	проекти”
	 20	 Конфедерация	на		 Диана	Нанкова	 Главен	експерт,	 	 	
	 	 независимите	синдикати		 Найденова		 Департамент	„Пазар	 	
	 	 в	България	 	 	 	 	 на	труда”
	 21	 Конфедерация	на		 Юлия	Димитрова	 Изпълнителен	секретар
	 	 независимите	синдикати		 Симеонова		 на	Департамент	„Обучение
	 	 в	България	 	 	 	 	 и	квалификация”,	КНСБ
	 22	 Конфедерация	на		 Кирил	Василев	 Главен	експерт,
	 	 труда	„Подкрепа”	 Бинев	 	 	 КТ	„Подкрепа”
	 23	 Конфедерация	на	труда		 Даниел	Михайлов	 Юрист,	КТ	„Подкрепа”
	 	 „Подкрепа”	 	 Янев
	 24	 Конфедерация	на	труда		 Александър	Загоров	 Конфедерален	секретар,	
	 	 „Подкрепа”	 	 	 	 	 завеждащ	отдел		 	
	 	 	 	 	 	 	 „Индустриални	отношения		
	 	 	 	 	 	 	 и	устойчиво	развитие”	
	 25	 Конфедерация	на	труда		 Красимира	Христова		 Експерт	към	
	 	 „Подкрепа”	 	 Брозиг	 	 	 КТ	„Подкрепа”
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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
	 Надежда	Стоянова	Камбурова	 главен	експерт
	 Весела	Траянова	Караянева	 главен	експерт			 	 	 	
	 Аделина	Кирилова	Любомирова	 младши	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	Савова	Каменова	 главен	секретар
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1. За подпомагане дейността по лицензирането агенцията привлича външни екс-
перти (ВЕ) по професионални области, които не са членове на експертните комисии, 
по чл. 7, ал.2 от Правилника за дейността на Националната агенция за професионално 
образование и обучение.

 
2. Външните експерти по професионални области за оценки по лицензионни проце-

дури и за контрол на дейността на центрове за професионално обучение се одобряват 
от Председателя на НАПОО по утвърдени от него критерии. 

3. Външните експерти придобиват право на участие в дейността по лицензиране след 
организирано от агенцията обучение, съгласно чл. 7, ал. 3 от Правилника за дейността 
на Националната агенция за професионално образование и обучение след проведено 
обучение.

4. Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа 
регистър на ВЕ по професионални направления.

5. Външните експерти имат право на:
(1) Възнаграждение за извършена работа при условия и ред, определен с решение 

на УС за всяка процедура в размер на 55 (петдесет и пет) лева, след участието си в за-
седание на ЕК за лицензиране на кандидата.

(2) Командировъчни разходи, свързани с дейността им.
(3) Съвещателен глас при вземане на решение от експертната комисия.

6. В работата си външните експерти са длъжни да спазват необходимата конфи-
денциалност.

7. За работата по конкретна процедура външният експерт подписва декларация за 
липса на конфликт на интереси. При наличие на такива, уведомява писмено Председателя 
на НАПОО за отмяна на възложената от него проверка.

8. Задължения на външния експерт:
(1) Утвърденият външен експерт получава документацията на кандидата за лицензи-

ране от водещия експерт по процедурата, запознава се с материалите и проверява дали 
отговарят на критериите на НАПОО и ЗПОО (чл. 49а, ал. 2) и в съответствие с чл. 7, ал. 
6 от Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование 
и обучение.

(2) Посещава центъра като:
1. Провежда срещи и разговори относно процедурата за лицензиране с: ръковод-

ството на центъра, членове на методичния съвет, учебно - научен съвет или друга същест-
вуваща структура, която приема учебните планове и програми и ръководи методически 
центъра; преподаватели към центъра; заявители на кадри; обучавани курсисти, и други, 
съобразно спецификата на центъра като тези дейности предварително се съгласуват 
преди посещението на центъра. 

2. Запознава се с материалната база на центъра - учебни и работни помещения и 
предназначение (учебни кабинети, зали, работилници, лаборатории, библиотека и др.); 

И Н С Т Р У К Ц И Я
за работа на външните експерти на НАПОО

при лицензиране на Центрове за професионално обучение и 
Центрове за информация и професионално ориентиране

(приети с протокол № 01/ 20.01.2010 г. от УС на НАПОО)
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аудио-визуални средства, уреди, пособия; електронни комуникации (Internet, WEB стра-
ница, компютърна мрежа).

3. Проверява подготовката за водене на архива на центъра, като се запознава с 
методите за водене на архива и начините на съхраняване.

4. Проучва информация и отзиви от различните представители, относно целите и 
задачите на центъра и потребността на пазара на труда от центъра;.

5. В хода на проучването външният експерт може да поиска от ръководителя на 
центъра да предостави допълнителни материали.

9. (1) За резултатите от проведената оценка, експертът представя подробен писмен 
доклад, който съдържа информация за това отговаря ли институцията на държавното 
образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия 
или на изискванията за извършване на информиране и професионално ориентиране и 
включва:

1. Изпълнение на критериите на НАПОО за лицензиране на центъра (преглед на 
документацията по формуляра на НАПОО), всеки критерии се разглежда поотделно със 
съответните забележки и препоръки, включително ресурсно осигуряване-материални 
и човешки ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на професионалното 
обучение и/или информиране и професионално ориентиране.

2. Осигуряване на качествено и ефективно провеждане на професионалното обу-
чение и/ или информиране и професионално ориентиране, включително чрез вътрешна 
система за оценяване и поддържане на качеството.

3. Заключение - обосновани препоръчителни оценки по всеки един от критериите 
на НАПОО; обща оценка на дейността на центъра и потенциала му да предлага квали-
фикации, отговарящи на изискванията на НАПОО и ЗПОО и препоръка към съответната 
експертна комисия.

(2). Препоръката на експерта към експертната комисия може да бъде: да се издаде 
лицензия или да се откаже лицензия.
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Чл. 1. (1) Тези правила уреждат статута, състава, задачите и организацията на 
работа на експертните комисии като орган на Националната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО).

Чл. 2. (1) Експертните комисии се създават в съответствие с чл. 49 (1) и (2) на За-
кона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и чл. 7 (1) на Правилника за 
дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение.

(2) Експертните комисии осъществяват своята дейност в съответствие с чл.49 (3) 
на ЗПОО, Правилника за дейността на НАПОО, решенията на Управителния съвет и 
настоящите правила.

(3) Съставът на експертните комисии се утвърждава от Управителния съвет.
(4) Мандатът на членовете на експертните комисии е четири години.

Чл. 3. Дейността на Експертните комисии се осъществява съгласно чл. 49 (3) от 
ЗПОО:

1. изготвят доклади до председателя на Националната агенция за професионално 
образование и обучение с предложения за издаване, отказ или отнемане на лицензии на 
центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално 
ориентиране;

2. участват в разработването и актуализирането на държавните образователни из-
исквания за придобиване на квалификация по професии от съответното професионално 
направление, както и на държавните образователни изисквания за документите за систе-
мата на народната просвета и за системата за оценяване в частта им за професионалното 
образование и обучение;

3. участват в разработването и актуализирането на Списъка на професиите за про-
фесионално образование и обучение.

4. извършват други дейности, възложени им с решение на Управителния съвет.

Чл. 4. (1) Всяка експертна комисия заседава при насрочване на заседание от Пред-
седателя на НАПОО или по искане на 2/3 от членовете й;

(2) Заседанията са редовни, ако присъствуват най-малко 1/2 от списъчния й състав;
(3) При определяне на кворума по ал. 2 от списъчния състав от експертната комисия 

се изключват лицата в командировка извън страната, в отпуск при временна неработос-
пособност или в друг продължителен отпуск. По този ред могат да се приспадат до 1/6 
от членовете на комисията;

(4) В наличния кворум трябва да има поне по един представител от квотите на 
министерствата, организациите на работодателите и на браншовите синдикални орга-
низации;

(5) Ако до 30 мин. след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се 
насрочва за друга дата до 5 дни от първоначално обявената при наличния кворум;

(6) В работата на експертната комисия с право на съвещателен глас участва експерт 
от НАПОО, водещ процедурата за лицензиране, който координира дейността на комисията, 
връзките с оценяваната институция и води протокола от заседанието на комисията;

(7) В заседанията на комисията с право на съвещателен глас могат да бъдат 
включвани експерти, както и представители на институциите, имащи отношение към 
образователната, научната и финансовата политика в системата на професионалното 
образование и обучение;

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А
за работа на експертните комисии на Националната агенция за 

професионално образование и обучение 
(приети с протокол № 01/ 20.01.2010 г. от УС на НАПОО)
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(8) Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено 
мнозинство от присъстващите на заседанието;

(9) За проведените заседания се водят протоколи;
(10) Протоколът се подписва от председателя на експертната комисия и от експерта 

от НАПОО, водил протокола.

Чл. 5. (1) Експертната комисия се ръководи от председател.
(2) Председателят:
1. се избира от УС по предложение на Председателя на Агенцията (чл. 8 (12) от 

Правилника на НАПОО);
2. ръководи работата на експертната комисия и я представлява при необходи-

мост;
3. подготвя и внася до Председателя на НАПОО оценъчни доклади, мнения и пред-

ложения, съгласувани с останалите членове на експертната комисия;
4. при необходимост делегира правомощията си на друг член на експертната ко-

мисия;
5. получава възнаграждение в размер на 55 лв. (петдесет и пет лева) за всяка ли-

цензионна процедура.

Чл. 6. (1) Членовете на експертната комисия, определени по чл.49 (2) от ЗПОО са 
експерти в съответните професионални направления.

(2) Членовете на експертната комисия имат право:
1. на възнаграждение в размер на 40 лв. (четиридесет лева) за всяка конкретна 

процедура;
2. на командировъчни разходи, свързани с дейността им;
3. да гласуват при вземане на решения от експертната комисия;
4. да се обучават от НАПОО.
(3) Членовете на експертната комисия са задължени:
1. да участвуват в заседанията на експертната комисия;
2. да изпълнява функциите си съгласно чл. 3;
3. да изпълняват конкретни задачи, възложени им от председателя на експертната 

комисия.
(4) Членовете на експертната комисия се освобождават от Председателя на НАПОО 

преди изтичането на мандата им по решение на УС:
1. по тяхно писмено искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила 

повече от 6 месеца;
3. при системно неизпълнение на задълженията.
(5) При две последователни отсъствия на член на експертна комисия от заседание, 

председателят на НАПОО изпраща уведомително писмо до номиниралата го институция с 
искане за изясняване на членството на този експерт в съответната експертна комисия.

Чл. 7. Председателят на експертната комисия и нейните членове са длъжни да 
спазват в своята работа необходимата конфиденциалност.

Чл. 8. Възнагражденията на председателя и на членовете на експертните комисии при 
извършване на дейностите по чл. 3 се определят с решение на Управителния съвет.



63

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

№ Критерии Показатели Максимална 
оценка в

точки

Минимална
оценка в 

точки
1 2 3 4 5
1. Допустимост

1. Законосъобразност на центъра за професионално 
обучение (ЦПО) 

1. Легитимност на кандидатстващата за лицензиране на 
ЦПО институция/организация - съдебна регистрация за 
юридическите лица с нестопанска цел, единен идентифи-
кационен код или актуално удостоверение за търговска ре-
гистрация за юридическите/физическите лица, регистрира-
ни 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 профе-
сионална квалификация и съответствието им със Списъка 
на професиите за професионално образование и обучение 
(2001 г.), по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО.
да/не

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

Да по всички
показатели

Да по всички
показатели
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1 2 3 4 5
2. Ресурсно осигуряване 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 санитар-
но - 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

2. Система за управление на Центъра
3.1. Структура на Центъра

3.2. Политика на прозрачност и информираност

3.1.1. Управленска структура на Центъра - органи за упра-
вление (управителен съвет, методичен съвет или друг ор-
ган) - структура, състав, функции, задачи и механизми за
вземане на решения.

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

3.2.1. Достъп на кандидатите и заявителите за обучение до 
информацията за предлаганото обучение - съдържание на 
обучението (учебни планове и програми, видовете и сте-
пени на професионална квалификации, организацията на 
учебния процес, политиката и приоритетите на Центъра).

6,0
2,0

2,0

2,0

4,0

3. Система за осигуряване качество на обучението
3.1. Изисквания към кандидатите за обучение по 
предлаганите от Центъра програми

3.2. Организация на учебния процес

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 квалифи-
кационно равнище по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО - подбор и 
формиране на групите.

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

14,0
1,0

1,0

1,0

10,0
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1 2 3 4 5

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

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 учеб-
ните програми по професията/те и специалността/тите и 
съответствието им със съдържанието на обучението, кон-
кретизирано с ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии.

2,0

1,0

1,0

7,0

4. Вътрешно наблюдение (мониторинг)
4.1. Система на мониторинг

4.2. Система за съхранение на документацията в 
Центъра

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 пазара 
на труда на завършилите и придобилите степен на профе-
сионална квалификация в Центъра.

4.1.3. Процедури за разглеждане на жалби и възражения.

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

5,0
2,0

2,0

0,5

0,5

3,0

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

5.2. Материални ресурси за осигуряване на профе-
сионалното обучение

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

5.2.1. Материална 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, рабо-
тилници и др.

10,0
3,0

5,0

6,0
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1 2 3 4 5
5.2.3. Оборудване за професионално обучение (учебно-
технически средства, уреди, устройства, механизми, маши-
ни, инсталации и др.) и съответствието му, съгласно ДОИ 
за придобиване на квалификация по професии.

2,0
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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.	7	от	Закона	за	професионалното	образование	и	
обучение

от
(пълно наименование на юридическото лице или едноличния търговец, Булстат или ЕИК)
БУЛСТАТ/ЕИК №
представлявано от
(собствено, бащино и фамилно име на представителя)
Адрес	на	заявителя	
по	 съдебна	регис-
трация:
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. 7 от Закона за професионалното образова-
ние и обучение на Център за професионално обучение по следните професии и специ-
алности:   
(наименование и код на професионалните направления, професиите, специалностите и сте-
пените на професионална квалификация)
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I. Професионално направление ……….………………………………., код ………………..
1. Професия ……….………………………………………………....……, код ………………..
1.1. Специалност ………....………………………………………....……, код ………………..
степен на професионална квалификация
1.2. Специалност ……………………………………………………....…, код ………………..
степен на професионална квалификация

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

1. Формуляр по образец;.

2. Удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията или Агенцията по 
вписванията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя;

3. Единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за юриди-
ческите лица, които не са търговци;

4. Свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява цен-
търа;

5. Правилник за устройството и дейността на центъра;

6. Документация за професионално обучение - учебни планове и учебни програми 
за обучение по професиите, съгласно чл. 13 от ЗПОО.

7. Документи за собственост или други документи, доказващи наличието на матери-
ално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение или дейността 
по професионално ориентиране.

8. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на материалната 
база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност;

9. Справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от доку-
ментите за завършено образование, професионална квалификация, свидетелство за 
правоспособност (за професите, за които се изисква) и декларации за съгласие;

10. Документ за платена такса;

11. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 
освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи за 
идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държавата, в която 
е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен 
превод на български език.

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

Дата: Подпис	и	печат:

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

съгласно чл. 22, ал. 7 от ЗПОО

Моля, прочетете указанията преди попълване!

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

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

грамите 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. Учебна документация в ЦПО

Моля, опишете:
2.1. Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за при-

добиване на професионална квалификация.

2.2. Съответствие на учебните планове и програми с Държавните образователни 
изисквания за професионално образование и обучение.

2.3. Съответствие на учебните планове и програми с Националните изпитни про-
грами.

(Моля, добавете редове!)

3.  Организация на професионалното обучение в ЦПО

Моля, опишете:
3.1. Организация на теоретичното обучение.

3.2. Организация на практическото обучение - учебно-тренировъчни, учебно-произ-
водствени  и производствени учебни дейности.
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3.3. Системата за оценяване на обучението, съгласно Наредба № 3 от 15 ап-
рил 2003  г. за системата за оценяване и националните изпитни програми по чл. 37 от 
ЗПОО.

3.4. Завършването и удостоверяването на професионалното обучение за придоби-
ване 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.

3.5. Опишете накратко съдържанието и дайте оценка на Правилника за дейността 
на центъра.

(Моля, добавете редове!)

4. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

Моля, дайте информация за:
4.1. Административен персонал (образование, квалификация) - ръководител на 

центъра, технически сътрудници, счетоводител и др.

 (Моля, приложете списък на административния персонал)

4.2. 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!)

5. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

Моля, посочете:
5.1. 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 
ред

Професия, специ-
алност

База за обучение по 
теория

База за обучение по практика
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5.2. 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. 

5.3. 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!)

6. Система за съхранение на документацията в ЦПО

Моля, опишете:
6.1. Системата за съхранение на документацията в Центъра.

 
(Моля, добавете редове!)

7. Политика на прозрачност и информираност

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

7.1. 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!)

8. Система на мониторинг и контрол в ЦПО

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

на преподаване при  професионалното обучение.

8.2. Системата за наблюдение на реализацията на пазара на труда на завършилите 
и придобилите степен на  професионална квалификация в Центъра.

8.3. Процедурите за разглеждане на жалби и възражения.

(Моля, добавете редове!)
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Заявлението и формулярът съответстват на критериите на НАПОО за лицензиране 
на център за професионално обучение. Диалоговата им форма е улеснение при попъл-
ването 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 крат-
кост 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. Опишете професионалните 
направления, професиите и специалностите, за които кандидатствате.

Към заявлението се прилагат копия на следните документи: 

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

2.  Удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията или Агенцията 
по вписванията, удостоверяващи актуалното състояние на заявителя.

3. Единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за 
юридическите лица, които не са търговци.

4. Свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява 
центъра;

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

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

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

задачи на центъра, органи за управление на дейността по предлаганото професионално 
обучение (функции, задачи, състав, взаимовръзки и др.), помощни органи (учебно-мето-
дичен, методичен или друг съвет - функции и състав), организация на учебния процес, 
условия и ред за приемане на кандидатите за обучение, изисквания към кандидатите 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, проце-
дура за разглеждане на жалби и възражения, политика на прозрачност на предлаганото 
обучение, документация и архив на центъра и други, както и преходни и заключителни 
разпоредби. Правилникът за устройството и дейността на Центъра следва да е в съот-
ветствие с изискванията на ЗПОО и другите нормативни документи, свързани с профе-
сионално обучение.

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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6.  Документация за професионално обучение - учебни планове и учебни про-
грами за обучение по професиите, 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.

7. Документи за собственост или други документи, доказващи наличието на 
материално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение 
или дейността по професионално ориентиране.

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

8. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на мате-
риалната база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна 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 съот-
ветствие с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и др.).

9.  Справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от доку-
ментите за завършено образование, професионална квалификация, свидетелство за 
правоспособност (за професите, за които се изисква) и декларации за съгласие;

10. Документ за платена такса;

11. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 
освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи 
за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държа-
вата, в която е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят 
заедно със заверен превод на български език.

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

предлаганите професии, наименованието на професиите, наименованието на специал-
ностите и степените на професионална квалификация. Наименованията на професио-
налните направления, професиите, специалностите и техните кодове следва да съответ-
стват 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 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: 
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• „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 тряб-
ва 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 про-
грамите 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. 2 и 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. Учебна документация в ЦПО

2.1. Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за 
придобиване на професионална квалификация.

2.2. Съответствие на учебните планове и програми с Държавните образова-
телни изисквания за професионално образование и обучение.

2.3. Съответствие на учебните планове и програми с Националните изпитни 
програми.

3. Организация на професионалното обучение в ЦПО

3.1. Организация на теоретичното обучение.
Опишете:
• формите на обучение;
• организационните форми;
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• 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 със заявителя на професионалното 
обучение. Посочете предвидена ли е възможност за такова съгласуване.

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

Опишете осигурените места за провеждане на практическото обучение и съответ-
ствието 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- производ-

ствени и производствено-учебни дейности).
Посочете местата (адресите) за провеждане на практическото обучение и предви-

дените в тях условия за безопасно обучение.

3.3. 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 практи-

чески 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 в Пра-

вилника за устройството и дейността на центъра, то посочете съответната глава, раздел 
или член от него.

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

3.4. 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 професио-

нална квалификация.
Приложете проекти за изпитни материали (анкетни карти, тест за професионално 

насочване или други материали).

3.5. Опишете накратко и дайте оценка на Правилника за дейността на центъра.
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4. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

4.1. Административен персонал (образователен ценз, квалификация).
Опишете административния персонал в центъра (образователен ценз, квалифика-

ция).

4.2. Осигуреността на професионално обучение по теория и практика с обу-
чаващи. 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 кан-
дидатства 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
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 специалност „………..”, „………………” или учители по практика в
„………………….” промишленост, област и др.
От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат
да се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с
обучаващи на предлаганото от Вас професионално обучение.

5. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение

5.1. 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 по теория 
и практика. Информацията попълнете в посочената таблица.

Приложете документи за собственост или други документи, удостоверяващи правото 
на ползване на материалната база (нотариален акт, договори за наем, рамкови споразу-
мения, договори за съвместна дейност и други).

5.2. 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.

5.3. 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 или други 

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, 
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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 обу-
чението по професията и специалността/ите.

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

• необходимото оборудването с машини, съоръжения, макети, образци, работни 
места за обучаващия и обучаваните и други, съобразно предлаганото обучение по про-
фесията 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;

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

ции 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, ток-
сични 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.

6. Система за съхранение на документацията в ЦПО

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

№, входящо образование, входяща квалификация, документи, удостоверяващи здраво-
словното 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 на професията;
- 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;
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- 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.

7. Политика на прозрачност и информираност

7.1. 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, орга-
низацията 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 професио-
нално 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.

8. Система на мониторинг и контрол в ЦПО

8.1. 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.

8.2. Система за наблюдение на реализацията на пазара на труда на завърши-
лите и придобилите степен на професионална квалификация в центъра.

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

8.3. Процедури за разглеждане на жалби и възражения.
Опишете процедурите за разглеждане на жалби и възражения във Вашия център. 

Указания за разработване на учебните планове и програмите Структурата и съдържани-
ето 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: на-
именованието 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; наимено-
вание на специалността/ите, кода и степента на професионална квалификация.

Пример:
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ПРОГРАМА „Б”
за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на про-

фесионална 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 и 
доказателства за материалната база се представят поотделно за всяка про-
фесия 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 
Правилника 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, удостове-
ряващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на съот-
ветното 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 кандидат-

стване. 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 бан-

ковата 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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  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,	съгласно	чл.	22,	ал.	7	от	Закона	за	
професионалното	образование	и	обучение

от
(пълно наименование на юридическото лице или едноличния търговец, Булстат или ЕИК)
БУЛСТАТ/ЕИК №
представлявано от
(собствено, бащино и фамилно име на представителя)
Адрес	на	заявителя	
по	 съдебна	регис-
трация:
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 образова-
ние и обучение на Център за професионално обучение по следните професии и специ-
алности:   
(наименование и код на професионалните направления, професиите, специалностите и сте-
пените на професионална квалификация)
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I. Професионално направление ……….………………………………., код ………………..
1. Професия ……….………………………………………………....……, код ………………..
1.1. Специалност ………....………………………………………....……, код ………………..
степен на професионална квалификация
1.2. Специалност ……………………………………………………....…, код ………………..
степен на професионална квалификация

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

1. Формуляр по образец;

2. Копие от издадената лицензия и приложенията към нея;

3. Правилник за устройството и дейността на центъра;

4. Документация за професионално обучение - учебни планове и учебни програми 
за обучение по професиите, съгласно чл. 13 от ЗПОО.

5. Документи за собственост или други документи, доказващи наличието на матери-
ално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение или дейността 
по професионално ориентиране.

6. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на материалната 
база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна и аварийна безопасност;

7. Справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от доку-
ментите за завършено образование, професионална квалификация, свидетелство за 
правоспособност (за професите, за които се изисква) и декларации за съгласие;

8. Документ за платена такса;

9. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 освен 
документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи за иден-
тификация на юридическото лице съгласно законодателството на държавата, в която е 
регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен 
превод на български език.

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

Дата: Подпис	и	печат:

/име, фамилия/
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Ф О Р М У Л Я Р
за изменение на лицензията на Център за професионално обучение (ЦПО) 

от НАПОО, съгласно чл. 22, ал. 7 от ЗПОО

Моля, прочетете указанията преди попълване!

1. Учебна документация в ЦПО

Моля, опишете:
1.1. Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за при-

добиване на професионална квалификация.

1.2. Съответствие на учебните планове и програми с Държавните образователни 
изисквания за професионално образование и обучение.

1.3. Съответствие на учебните планове и програми с Националните изпитни про-
грами.

(Моля, добавете редове!)

2. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

Моля, дайте информация за:
2.1. Административен персонал (образование, квалификация) - ръководител на 

центъра, технически сътрудници, счетоводител и др.

 (Моля, приложете списък на административния персонал)

2.2. 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 документите от т. 7 на заявлението)

(Моля, добавете редове!)

3. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

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

практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, 
работилници и други). 
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Моля, попълнете следната таблица:

№ по 
ред

Професия, специ-
алност

База за обучение по 
теория

База за обучение по практика

3.2. 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. 

3.3. 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!)
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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 ли-
цензията-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 се създава центърът (наричани по-нататък за крат-
кост 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. Опишете професионалните 
направления, професиите и специалностите, за които кандидатствате.

Към заявлението се прилагат копия на следните документи: 

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

2. Копие от издадената лицензия и приложенията към нея.
 
3. Правилник за устройството и дейността на центъра.
Правилникът за устройството и дейността на центъра трябва да бъде приет отко-

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

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

задачи на центъра, органи за управление на дейността по предлаганото професионално 
обучение (функции, задачи, състав, взаимовръзки и др.), помощни органи (учебно-мето-
дичен, методичен или друг съвет - функции и състав), организация на учебния процес, 
условия и ред за приемане на кандидатите за обучение, изисквания към кандидатите 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, проце-
дура за разглеждане на жалби и възражения, политика на прозрачност на предлаганото 
обучение, документация и архив на центъра и други, както и преходни и заключителни 
разпоредби.

Правилникът за устройството и дейността на Центъра следва да е в съответствие 
с изискванията на ЗПОО и другите нормативни документи, свързани с професионално 
обучение.

4. Документация за професионално обучение - учебни планове и учебни про-
грами за обучение по професиите, 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.

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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5. Документи за собственост или други документи, доказващи наличието на 
материално-техническа база, в която ще се извършва професионално обучение 
или дейността по професионално ориентиране.

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

6. Документи, издадени от компетентните органи, за съответствие на мате-
риалната база със здравните изисквания и с изискванията за пожарна 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 съот-
ветствие с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и др.).

7. Справка за преподавателския състав, към която се прилагат и копия от доку-
ментите за завършено образование, професионална квалификация, свидетелство за 
правоспособност (за професите, за които се изисква) и декларации за съгласие;

8. Документ за платена такса;

9. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 
освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи 
за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държа-
вата, в която е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят 
заедно със заверен превод на български език.

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

предлаганите професии, наименованието на професиите, наименованието на специал-
ностите и степените на професионална квалификация. Наименованията на професио-
налните направления, професиите, специалностите и техните кодове следва да съответ-
стват 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 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



87

• „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. Учебна документация в ЦПО

1.1. Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за 
придобиване на професионална квалификация.

1.2. Съответствие на учебните планове и програми с Държавните образова-
телни изисквания за професионално образование и обучение.

1.3. Съответствие на учебните планове и програми с Националните изпитни 
програми.

2. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение в ЦПО

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

2.2. Осигуреността на професионално обучение по теория и практика с обу-
чаващи. 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 обра-

зователно-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-
ност „…………..”, „…………………” или учители по практика в„…………………….” промиш-
леност, област и др.

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат да 
се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с обучаващи на пред-
лаганото от Вас професионално обучение.
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3. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение

3.1. Наличие на материална база за професионалното обучение по теория 
и практика (учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лабо-
ратории, работилници и други). Указания за разработване на учебните планове и 
програмите 

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

3.2. 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.

3.3. 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 или други 

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 обу-
чението по професията и специалността/ите.

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

• необходимото оборудването с машини, съоръжения, макети, образци, работни 
места за обучаващия и обучаваните и други, съобразно предлаганото обучение по про-
фесията 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;

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

ции 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;
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• с кои основни нормативни документи (наредби, сертификати, стандарти и др.), 
следва да са съобразени условията на обучение и труд (температура, влага, прах, ток-
сични 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 професио-
нална 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 и 
доказателства за материалната база се представят поотделно за всяка про-
фесия 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 
Правилника 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, удостове-
ряващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на съот-
ветното 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 кандидат-

стване. Всички копия на приложените документи се заверяват от организацията с „Вярно 
с оригинала”, подпис и печат; 
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• 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 бан-

ковата 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 
професионално обучение (центъра), съгласно чл. 49а от ЗПОО. Процедурата е разработена 
на основание чл. 42, т. 2 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 или оптичен носител - 
дискета или CD-ROM). 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
Експерт на НАПОО проучва внесената документация. Ако представените документи 

са непълни и/или не съответстват на изискванията, определени в чл. 49б, ал. 2 от ЗПОО, 
НАПОО уведомява с писмо заявителя и на основание чл. 49б, ал. 5 от ЗПОО определя 
срок за отстраняване на несъответствията в документацията. Ако заявителят не отстрани 
несъответствията в срок, председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия на 
основание чл. 49б, ал. 7 от ЗПОО.

Когато представените документи са пълни и съответстват на изискванията, 
определени в чл. 49б, ал. 2 от ЗПОО Председателят на НАПОО назначава експертна 
група, която да извърши оценка на центъра в определен срок. Заявителят привежда 
по банков път такса, определена с чл. 1, т. 2 от ПМС 241/ 21.11.2000 г. За резултата от 
оценката ръководителят на експертната група внася доклад до председателя на НАПОО.  
Председателят на НАПОО определя експертна комисия, която да разгледа резултата от 
оценката.

3. Обсъждане в трипартитната Експертна комисия
Експертната комисия, определена със заповед на председателя, заседава и съставя 

протокол. Председателят на експертната комисия внася доклад до председателя на НАПОО, 
който съдържа мотивирано предложение за издаване или отказ на лицензия. Заявителят 
привежда по банков път такса, определена с чл. 1, т. 3 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

4. 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
(одобрена с протокол № 07/ 27.05.2009 г. на УС на НАПОО)
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І. Цел на процедурата

Целта на настоящата процедура е да регламентира измененията в наименованията 
и кодовете на професиите и специалностите в лицензиите на центровете за професио-
нално обучение във връзка с изменения на Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.

ІІ. Процедура

1. След установяване на изменение в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение на професиите, специалностите, кодовете и степените на про-
фесионална квалификация от центъра или от експерт на Националната агенция за про-
фесионално образование и обучение /НАПОО/, центърът подава заявление по образец, 
в което заявява искането си за актуализиране на лицензията.

2. Центърът подава в НАПОО нови учебни планове и учебни програми за професии 
и специалности, съгласно актуалния Списък на професиите за професионално образо-
вание и обучение и съответстващи на професиите и специалностите, за които центърът 
е лицензиран.

3. Експертите на НАПОО извършват проверка на подадените от центъра учебни 
планове и учебни програми.

4. Председателят на НАПОО издава заповед за замяна на професии и специално-
сти, съгласно актуалния Списък на професиите за професионално образование и обу-
чение (СППОО) и съответстващи на професиите и специалностите, за които центърът е 
лицензиран.

5. Председателят на НАПОО издава удостоверение за изменение в наименованията, 
кодовете и степените на професионална квалификация на професии и специалности в 
лицензията във връзка с изменение и допълнение на СППОО.

6. Измененията в наименованията, кодовете и степените на професионална ква-
лификация на лицензиите се отразяват в регистъра на НАПОО и в информационната 
система на НАПОО.

П Р О Ц Е Д У Р А 
за изменение на наименованията, кодовете и степените на професионална 

квалификация на професии и специалности в лицензиите на центрове 
за професионално обучение във връзка с изменения в списъка на 

професиите за професионално образование и обучение
(приета с решение на УС на НАПОО протокол № 4/ 18.03. 2009 г.)
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Правно основание
Закон за професионалното образование и обучение.
Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование 

и обучение.
Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на 

центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната 
агенция за професионално образование и обучение (ПМС № 241 от 21.11.2000 г., обн., 
ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г. т. 6, р. 1, № 24).

Характеристика
Целта на административната услуга е да посочи предпоставките и реда за 

вписване на промени в обстоятелствата на притежателя на лицензията в издадените 
от Националната агенция за професионално образование и обучение лицензии за 
професионално обучение/ информиране и професионално ориентиране. Вписването 
на промените по първоначално издадената лицензия има за цел последващ контрол 
и актуална информация за едноличния търговец или юридическо лице, получател на 
лицензията. 

Процедура

Компетентен орган
Вписването на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Закона 

за професионално образование и обучение в издадената лицензия за професионално 
обучение или за информиране и професионално ориентиране се извършва от председателя 
на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Заявител
Заявители на услугата са български еднолични търговци или юридически лица и 

чуждестранни юридически лица, получили лицензия за осъществяване на професионално 
обучение или за информиране и професионално ориентиране.

Необходими документи
- заявление по образец; 
- документ, удостоверяващ извършената промяна (решение на съответния съд и/ 

или удостоверение за актуално състояние с история);
- оригинал на издадената лицензия;
- документ за платена такса.

Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението с приложените към него документи, описани по-горе, се адресира до 

председателя на НАПОО и се завежда в деловодството на Агенцията. Председателят 
насочва заявлението към началника на отдел „Лицензиране” в дирекция „Професионална 
квалификация и лицензиране”. Началникът на отдел ”Лицензиране” го насочва към 
експерт от специализираната администрация, който в 7 - дневен срок от получаването 

П Р О Ц Е Д У Р А 
за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 
от ЗПОО в издадените лицензии за професионално обучение или за 

информация и професионално ориентиране
(приета с решение № 08/ 17.06.2009 г. от УС на НАПОО)
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на заявлението с придружаващите го документи, преглежда документацията с цел 
отстраняване на непълноти и неточности. В случай на установяване на такива, заявителят 
се уведомява в едномесечен срок от датата на подаването им, като същият е задължен 
да отстрани неточностите или липсите в 14-дневен срок от датата на уведомяването. 
При неотстраняване на нередовностите в указания 14-дневен срок, документите не 
се разглеждат. Заявлението и документите се разглеждат от определения експерт 
от специализираната администрация на НАПОО в срок от един месец от датата на 
подаването им или от датата на отстраняване на нередовностите. Експертът изготвя 
становище относно съответствието на представените документи с утвърдените от НАПОО 
изисквания, което предоставя на началника на отдел „Лицензиране”. Към становището 
на експерта се прилага и правно становище относно допустимостта и основателността 
на направеното искане. В 7-дневен срок от получаване на становищата, началникът на 
отдел „Лицензиране” изготвя доклад с мотивирано предложение до председателя на 
НАПОО за вписване на промените в обстоятелства в издадената лицензия или за отказ 
от вписване. В 14-дневен срок от постъпване на предложението, председателят издава 
заповед за вписване на променените в обстоятелства в издадената лицензия или за 
отказ от вписване им. На основание заповедта на председателя за вписване на промени 
в обстоятелствата на притежателя на лицензията, получената лицензия се преиздава със 
заявените промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО и се връчва на 
законния представител на притежателя на лицензията или упълномощено от него лице, 
за което се съставя протокол.

При отказ за вписване на промени в обстоятелствата, оригиналът на лицензията се 
връща в 7-дневен срок от издаването на заповедта на законния представител на правния 
субект, носител на правата по лицензията или упълномощено от него лице, за което се 
съставя протокол.

Заповедта за отказ от вписване на промяна в обстоятелствата чл.49а, ал. 4, т. 1 и 
т. 2 от Закона за професионално образование и обучение в издадената лицензия може 
да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването и на заявителя чрез председателя на 
НАПОО пред Административен съд София-град.
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I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и 
квалификационно равнище

• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование и 

професионална квалификация
• документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидатите
• решение (заповед) за формиране на групите и др.

II. Организация на учебния процес
• заповед за начало на курса и форма на обучение
• график на учебния процес (начало, учебно време, приключване и др.)
• дневник на курса (за присъствията на курсистите и за взетия учебен материал)
• книга за заповедите на ЦПО
• досие на курсиста
• дневник за входяща и изходяща кореспонденция
• регистрационни книги за издадените документи (удостоверение за професионално 

обучение, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособ-
ност и за дубликатите на издадените документи)

III. Система за оценяване на обучението
• документи за текущ контрол (писмени работи, тестове, оценъчни карти и др.)
• документи за допускане до изпити за завършване на обучението (заповед/прото-

кол) 
• заповед за изпитни комисии (състав)
• изпитни материали, приети от УМС и утвърдени от директора на  ЦПО 
• писмени работи от изпитите
• протоколи за резултатите от проведените държавни изпити по:
 - теория на професията и специалността
 - практика на професията и специалността
• протокол за окончателните оценки от проведените държавни изпити за придобиване 

на степен на професионална квалификация, номерът на който се вписва в Свидетелството 
за професионална квалификация 

• протоколи за резултатите от проведените изпити по теория и по практика
• протокол за окончателните оценки от проведените изпити за придобиване на 

професионална квалификация, номерът на който се вписва в удостоверението за про-
фесионално обучение

• документи за удостоверяване на обучението, копие на: удостоверение за профе-
сионално обучение, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за 
правоспособност по заваряване и свидетелство за правоспособност за професиите, за 
които се изисква)

IV. Ресурсно осигуряване
• актуални документи за използваната материална база
• списък на преподавателите, провели обучението и справка за образователния им 

ценз и правоспособност

Н Е О Б Х О Д И М И   Д О К У М Е Н Т И
(доказателства) за проведено професионално обучение

(приети с протокол № 01/ 20.01.2010 г. от УС на НАПОО)
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V. Вътрешно наблюдение
• наличие на доказателствени материали за осъществяване на вътрешно наблюдение 

и контрол за качество на обучението в ЦПО (анкетни карти, жалби и др. ОВ)

VI. Архив
• заповед на ръководителя на ЦПО за лицето, отговарящо за архива
• списък  на документите и срокове за тяхното съхранение
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К Р И Т Е Р И И
за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

№ Критерии Показатели Максимална 
оценка в

точки

Минимална
оценка в 

точки
1 2 3 4 5
1. Допустимост

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

2. Ресурсно осигуряване

1. Легитимност на кандидатстващата за лицензиране на 
ЦИПО институция/организация - единен идентификацио-
нен код за търговците или код по БУЛСТАТ за юридически-
те лица, които не са търговци, свидетелство за съдимост 
на лицето, което ще представлява и управлява центъра
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

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 санитар-
но - хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и 
аварийна безопасност
да/не

Да по всички
показатели

Да по всички
показатели
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1 2 3 4 5
2. Съответствие на проекта за създаване и функци-

ониране на ЦИПО с националните и европейските 
нормативни и програмни документи в областта 
на кариерното ориентиране и ученето през целия 
живот

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/физическото 
лице и/или членове на екипа на ЦИПО в изпълнението на 
международни, национални, регионални или местни проек-
ти, имащи отношение към предмета на дейност на центъра

7

0.5
0.5
2.0
2.0
0.5

1.5

5.5

3. Организация и управление на дейността на центъра
1. Организационно осигуряване

2. Политика на прозрачност и информираност

3. Архив на центъра

1. Организационна структура - органиграма, взаимодейст-
вие между отделните звена, схема и орган на управление 
(управителен, методичен съвет и др. - структура, състав, 
функции, механизми за вземане на решения)

2. Информация за намеренията и/или предприетите мер-
ки 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 ор-
ганизации, фирми, медии и др.

3. Информация относно планираните действия, свързани 
с популяризиране на предоставяните от центъра услуги и 
осигуряване на информация за потребителите и заявители-
те на кариерно информиране и ориентиране - комуникаци-
онна 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 по-
требителите на услугите, на партньорите, на външните съ-
трудници
• Регистриране и водене на досие на клиентите
• Удостоверяване (сертифициране) на проведеното профе-
сионално информиране и ориентиране

4
1.0

1.0

1.0

1.0

2.5
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1 2 3 4 5
4. Система за осигуряване на качеството на дей-

ностите на центъра
1. Създаване и поддържане на актуална и надеждна 
информационна база (за професиите, възможности-
те за кариерно развитие, образователните и обуча-
ващи институции и т.н. )

2. Технология за взаимодействие с клиента и предос-
тавяне на услугите

3. Оценка на дейностите, осъществявани от центъра

1. Информационно осигуряване на дейностите на центъра:
• Налични информационни материали и продукти
• Източници за набиране на актуална информация
• Актуализиране на информационните материали и продукти
• 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 ком-
петенциите (въпросници, тестове, казуси, делови игри, ин-
дивидуализирани 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 кон-
трол на качеството на предлаганите услуги
• Набиране на обратна информация от потребителите на 
услуги, обработка на жалби и сигнали

9

2.0
0.5
0.5
0.5

0.5

1.5

1.5

1.0

0.5

0.5

8

5. Ресурсно осигуряване
1. Човешки ресурси

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

1. Квалифицирани специалисти за предоставяне на пла-
нираните услуги - щатен, извънщатен и помощен персонал 
(брой, вид, квалификация на кадрите - образование, ди-
плома, сертификат, професионален опит)

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

10
3.5

3.5

2.0

1.0

9





101

  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,	съгласно	чл.	22,	ал.	7	от	Закона	за	професионалното	
образование	и	обучение

от
(пълно наименование на юридическото лице или едноличния търговец, Булстат или ЕИК)
БУЛСТАТ/ЕИК №
представлявано от
(собствено, бащино и фамилно име на представителя)
Адрес	на	заявителя	
по	 съдебна	регис-
трация:
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 на център за информация и професионално ориентиране, 
съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение.
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Прилагам	два	комплекта	документи	на	хартиен	и	един	на	магнитен	носител,	съ-
държащи:

1. Попълнен формуляр за лицензиране на център за информация и професионално 
ориентиране  по образец на НАПОО.

2. Удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията или Агенцията по 
вписванията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя;

3. Единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за юриди-
ческите лица, които не са търговци;

4. Свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява цен-
търа;

5. Правилник за устройството и дейността на центъра;

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

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

8. Справка за щатния и нещатен състав, който ще работи в центъра, към която се 
прилагат и копия от документите за завършено образование, професионална квалифика-
ция, свидетелство за правоспособност (за професите, за които се изисква) и декларации 
за съгласие;

9. Документ за платена такса;

10. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 5 
освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи за 
идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държавата, в която 
е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен 
превод на български език.

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

Дата: Подпис	и	печат:

/име, фамилия/
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Ф О Р М У Л Я Р
за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране 

(ЦИПО) от НАПОО, съгласно чл. 22, ал. 7 от ЗПОО

Моля прочетете указанията преди попълване!

1. Идеен проект и обосновка за създаването и функционирането на центъ-
ра. 

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. 
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(Моля, добавете редове!)

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

3.1. Намеренията или предприетите мерки за включване в дейностите и уп-
равлението 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.)

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 стра-
тегия, 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 ус-
лугите, 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:
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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 
дефинираните услуги. 

6.2. Методическите материали и разработки в областта на кариерното инфор-
миране, 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 пред-
виждате да прилагате.

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

(Моля, добавете редове!)

7. Оценка на дейностите, осъществявани от центъра. 
Посочете механизмите, които ще прилагате за: 
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7.1. Осъществяване на вътрешно наблюдение (мониторинг) и контрол на качест-
вото 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, Ин-
тернет, 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 лицензира-
не на център за информация и професионално ориентиране. Диалоговата им форма е 
улеснение 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 крат-
кост 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 професи-
онално ориентиране по образец на НАПОО.

2. Удостоверение, издадено от съответния съд по регистрацията или Агенцията 
по вписванията, удостоверяващо актуалното състояние на заявителя. 

3. Единен идентификационен код - за търговците, или код по БУЛСТАТ - за 
юридическите лица, които не са търговци.

4. Свидетелство за съдимост на лицето, което ще представлява и управлява 
центъра.

5. Правилник за устройството и дейността на центъра.
Правилникът за устройството и дейността на центъра трябва да бъде приет от ко-

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

Правилникът за устройството и дейността на центъра следва да е в съ-
ответствие с изискванията на ЗПОО и другите нормативни документи, касаещи 
професионалното информиране и ориентиране. Правилникът може да съдържа след-
ните 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, механи-
зми за вземане на решения), помощни органи (учебно-методичен, методичен или друг 
съвет - функции и състав), организация на дейността, механизми за поверителност 
на информацията, осигуряване на качеството, вътрешна проверка и мониторинг, 
материално-техническа база, процедура за разглеждане на жалби и възражения, по-
литика на прозрачност, документация и архив на центъра и др., както и преходни и 
заключителни разпоредби.

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

Към заявлението се прилагат документи, издадени от компетентен орган, удосто-

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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веряващи 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 из-
исквания за пожарна и аварийна безопасност и др.

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

Предоставят се копия на съответните документи.

8. Справка за щатния и нещатен състав, който ще работи в центъра, към която 
се прилагат и копия от документите за завършено образование, професионална 
квалификация, свидетелство за правоспособност (за професиите, за които се из-
исква) и декларации за съгласие.

9. Документ за платена такса.

10. За издаване на лицензия на чуждестранни юридически лица по чл. 22, ал. 
5 освен документите по ал. 2, т. 1, 4, 6 - 10 към заявлението се прилагат и документи 
за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на държа-
вата, в която е регистрирано. Когато документите са на чужд език, те се представят 
заедно със заверен превод на български език.

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 Център1.
Опишете накратко Вашия проект за създаване и функциониране на ЦИПО в след-

ните 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.
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 
през целия живот”, препоръки на Експертната група по ориентиране към ЕК с период на 
действие 2002-2007 г. и др.

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

______________
1В 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 ори-
ентиране през целия живот.
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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 облас-
тта на ориентирането и ученето през целия живот:

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 кан-
дидати 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, дър-
жавни 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 стра-
тегия, медийно представяне). 

Осигуряването на достъпа до услугите зависи във висока степен от популяризира-
нето им и предварително предоставената информация на потенциалните потребители. 
Посочете какви начини ще използвате за привличане на потребители и каква предвари-
телна информация ще се предоставя на заявителите и клиентите на центъра - описание 
на видовете услуги, съдържание на отделните услуги, организация на информационната, 
консултационната и обучаващата дейности, политика и приоритетите на центъра и др. 
Дайте информация за средствата, които ще използвате за това (информационни, спра-
вочни 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 до-

кументи, срок и начин за съхранението им (на хартиен и магнитен носител), например,
• документация за посещенията на клиентите;
• книга за проведената индивидуална и групова работа с клиентите (материална 

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

султиране/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 ре-
гистрите за:

• потребители на услугите - заявители и клиенти;
• партньори за реализиране на различните дейности, инициативи и услуги;
• външни сътрудници по различни проблеми.
• 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, учас-
тие на клиента в изпълнението й, резултати, констатирани проблеми и трудности и др.

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

4.3. Регистриране и водене на лично досие на клиентите.

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.

5.2. Източниците, които центърът ще използва за набиране на актуална инфор-
мация.

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



111

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 де-
финираните 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, ка-
зуси, делови игри, индивидуализирани тематични програми и т.н.).

Посочете инструментите за личностна диагностика, които предвиждате да използ-
вате в центъра.

6.4. Методи и форми за формиране на умения за вземане на решения, за ин-
дивидуален 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 ка-
чеството 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 
във Вашия център. Посочете мерките за корекция, които предвиждате в случай на необ-
ходимост.

8. Човешки ресурси за осигуряване на дейностите на центъра2

______________
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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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, сертифи-
кат, 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 поме-
щения, 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 съответ-
ните изводи и оценки относно съответствието на материалната база с планираните от 
Вас услуги.

9.2. Електронни комуникации (персонални компютри, компютърна мрежа, ли-
цензиран 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 стра-
ницата, 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, де-
монстрационни макети и модели, образци, онагледяващи табла и др.
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ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

1. Когато по някой от показателите се иска описание, което е регламентирано в 
Правилника 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, удостове-
ряващи правото на ползване на материалната база) се описват във формуляра на съот-
ветното 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 бан-

ковата 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 
разработена на основание чл. 42, т. 2 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 - дискета или 
CD-ROM). 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
Експерт на НАПОО проучва внесената документация. Ако представените документи 

са непълни и/или не съответстват на изискванията, определени в чл. 49б, ал. 2 от ЗПОО, 
НАПОО уведомява с писмо заявителя и на основание чл. 49б, ал. 5 от ЗПОО определя 
срок за отстраняване на несъответствията в документацията. Ако заявителят не отстрани 
несъответствията в срок, председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия на 
основание чл. 49б, ал. 7 от ЗПОО.

Когато представените документи са пълни и съответстват на изискванията, 
определени в чл. 49б, ал. 2 от ЗПОО Председателят на НАПОО назначава експертна група, 
която да извърши оценка на центъра в определен срок и определя експертна комисия, в 
която да се разгледа резултатът от оценката. Заявителят привежда по банков път такса, 
определена с чл. 2, т. 2 от ПМС 241/ 21.11.2000 г. За резултата от оценката ръководителят 
на експертната група внася доклад в НАПОО. 

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

Председателят на експертната комисия внася доклад до председателя на НАПОО, който 
съдържа мотивирано предложение за издаване или отказ на лицензия. Заявителят 
привежда по банков път такса, определена с чл. 2, т. 3 от ПМС 241/ 21.11.2000 г.

4. 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
(одобрена с протокол № 07/ 27.05.2009 г. на УС на НАПОО)
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Цели на настоящия анализ:
- Систематизиране на получената от центровете информация за дейността им през 

2008 година;
- Статистически анализ (вкл. и графично представяне) на информацията от годиш-

ните доклади на ЦПО за 2008 г. по различни параметри;
- Анализ и оценка на методиката за събиране на годишната информация от ЦПО;
- Формулиране на препоръки към методиката за събиране на годишна информация 

за дейността на ЦПО;
- Препоръки за избор и формулиране на индикатори, така че информацията в годиш-

ните доклади да бъде в максимална степен точна и да може да се използва с цел оценка 
на качеството на обучението в съответствие с показателите за осигуряване на качество 
(Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване 
на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното обра-
зование и обучение).

Методика за събиране на годишната информация за дейността на ЦПО
Поканата за представяне на годишната информация, заедно с формулярите, е 

публикувана целогодишно на Интернет страницата на НАПОО. Срокът за представяне 
на докладите за дейността през 2008 г. беше 31 март 2009 г.

Годишната информация се попълва във формуляри (електронни таблици), съдър-
жащи индикатори, одобрени от Управителния съвет на НАПОО.

ЦПО трябва да изтеглят формулярите, да ги попълнят и да ги изпратят в НАПОО на 
посочения в поканата, а и в самите формуляри електронен адрес. Не се изисква инфор-
мацията да бъде изпратена на хартия с подпис и печат на управителя на ЦПО.

Формулярите се събират до 31 март, след което експерти от НАПОО се обаждат (или 
изпращат съобщения по ел. поща) на ЦПО, непредставили годишната си информация за 
да ги подсетят за това тяхно задължение.

През месец май се възлага обобщаване и анализ на информацията, съдържаща 
се в годишните доклади.

Индикатори за дейността на ЦПО
• Формулярите за годишна информация за дейността на ЦПО през 2008 г. включват 

следните индикатори:
• Брой обучени лица по професии и специалности;
• Брой проведени курсове по професии и специалности (за обучение по част от 

професия и за придобиване на степен на професионална квалификация) 
• Брой издадени документи - удостоверения за професионално обучение, Свидетел-

ства за професионална квалификация и Свидетелства за правоспособност по професии 
и специалности;

• Брой курсове финансирани от Агенция по заетостта, работодатели, други нацио-
нални или европейски програми или самите обучаеми (по професии и специалности) ;

• Брой международни проекти, в които ЦПО е участвал, продукти и Интернет стра-
ници на тези проекти;

• Брой проведени обучения на преподаватели (по професии и продължителност);
• Брой актуализирани учебни планове и програми по професии и специалности и 

причината за това;
• Промени по отношение на материалната база по професии;
• Брой професии, по които е променена (подобрена, приведена в съответствие с 

ДОИ) материалната база.

А Н А Л И З
 на информацията от годишните доклади на ЦПО за 2008 г., анализ и 

оценка на методиката за събиране на годишна информация
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Към формулярите е прикрепена и анкетна карта за оценка на НАПОО от ЦПО със 
следните въпроси:

I. Качество на предоставянето на информация ДА НЕ
1. Лесно ли се намира информация за НАПОО и услугите, които 
извършва?

2. Лесно ли се открива информация за начина на достъп до услу-
гите?
3. Информацията (в Интернет страницата на НАПОО и в ИИС) 
според Вас е:
- ясна, лесно разбираема;
- точна;
- пълна.
4. Устните обяснения, които дават служителите, преценявате 
като:
- ясни, лесно разбираеми;
- точни;
- пълни.
ІІ. Форми за достъп до информация 
1. Ползвам Интернет-страницата на НАПОО
2. Ползвам Интегрираната информационна система 
3. Други, посочете какви източници на информация ползвате
4. Предпочитам да се информирам в разговор с експерт от НА-
ПОО
ІII. Отношение на служителите към клиентите 
1. Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
IV. Зони за подобрения 
Коя от формите за обслужване смятате, че най-много се нуждае 
от подобрение?
1. Достъпът до информация
2. Количество на предоставяната информация

3. Качеството на предоставяната информация (яснота, точност, 
пълнота)
4. Отношението на служителите към клиентите
5. Знанията и уменията на служителите
6. Друго (в рамките на функциите на НАПОО), посочете: .................
.................................................................................................................
..............................................................................................................



117

А. Анализ на годишните доклади с годишна информация за дейността на 
ЦПО за 2008 г.

От всички 517 ЦПО, лицензирани до месец декември 2008 г., годишна информация 
за своята дейност за календарната 2008 година в Агенцията са подали общо 375 центъ-
ра. 352 от тях са лицензирани до декември 2007 г. и са длъжни да подават информация 
съгласно т. 3 от лицензията и чл. 49в, ал. 1 от ЗПОО. Останалите 23 центъра не са за-
дължени да подават годишна информация за своята дейност през 2008 г., защото са ли-
цензирани през същата година и се предполага, че нямат 12 месеца дейност. Получената 
информация е близо 73% от общия брой ЦПО, които трябва да предоставят в НАПОО 
годишна информация. За сравнение през предходната година (2008 г.) 82% от ЦПО са 
представили доклади с годишна информация. 

1. Разпределение на ЦПО според големината на населеното място, в което са 
регистрирани

Разпределението по населени места е условно, тъй като през 2008 г. част от ЦПО 
работят със звена в различни градове, но са регистрирани най-често в София. 

Графика 1

Населените места, в които са регистрирани ЦПО, изпратили годишни доклади за 2008 
г. са: Аксаково, Ардино, Асеновград, Банско, Белово, Берковица, Благоевград, Ботевград, 
Брацигово, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, 
Гълъбово, Димитровград, Добрич, Дупница, Ихтиман, Казанлък, Карлово, Костинброд, 
Кърджали, Ловеч, Лом, Лъки, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Плов-
див, Попово, Първомайци, Раднево, Радомир, Разград, Разлог, Рудозем, Русе, Самоков, 
Сандански, Свищов, село Сеново, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, 
Троян, Трявна, Тутракан, Tърговище, Хасково, Червен бряг, Шумен, Ямбол.

Към какви предприятия са регистрирани ЦПО, подали годишни доклади за 
2008 г.?
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Графика 2

2. Брой обучени лица
В долната Таблица 1 са показани данни за броя на курсовете за професионално 

обучение по професии и специалности проведени от ЦПО през 2008 г., така също там 
има и данни за брой обучени курсисти, брой квалификационни курсове финансирани от 
АЗ, Работодатели, Обучаеми, Европейски програми, Национални програми и други из-
точници. Така също има данни за осъществено валидиране на знания и умения по чл. 40 
от Закона за професионалното образование и обучение. Получените данни са извадка 
от докладите на ЦПО подали годишна информация в НАПОО.

Таблица 1

Курсове за професионална квалификация брой
Брой курсове със степен на ПК 1945
Брой курсове по част от професията 6649
Обучени лица по професия или по част от професия брой
Брой обучени лица 80384
Издадени документи брой
Брой издадени удостоверения 51198
Брой издадени свидетелства 11306
Брой свидетелства за правоспособност 16855
Брой курсове, финансирани от: брой
АЗ 1680
Работодатели 3239
Обучаемите 2907
Програми на ЕС 405
Национални програми 145
Други източници 218
Брой обучени по чл. 40 от ЗПОО 8244
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От горната таблица, според данните, с който разполагаме с вижда, че са проведени 
общо 8594 броя квалификационни курса, които покриват 140 професии и 248 специалности 
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Към мо-
мента в СППОО има общо 221 професии и 521 специалности. От получената информация 
от лицензираните ЦПО са обучени общо по професия или част от нея 80384 души.

Обобщена информация във връзка с обучените лица през 2008 г. по професионал-
ни направления е представена в Таблица 1а и Графика 3а. Общият брой обучавани от 
докладите на ЦПО за 2008 г., както се цитира по горе е 80384 души, но в действителност 
в агенцията има данни за обучени 92491. Приемаме, че действително обучените лица 
за 2008 г. са 80384 души. 

 Разминаването в цифрите е поради факта, че някой центрове са представили ин-
формация за обучени лица, като обучението не е обвързано с професия и специалност. 
Например обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Чужд език”. Поради 
този факт разликата от 12107 души не е малка но те не могат да се насочат към конкретна 
професия или специалност.  

В Графика 3б е представена информация за броя на проведените курсове за про-
фесионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация (СПК) 
през 2008 г. от подалите годишна информация ЦПО и в Графика 3в е представена ин-
формация за броя на проведените курсове за професионално обучение без придобиване 
на СПК през 2008 г. от същите ЦПО.

Разпределение на обучените лица по професионални направления

Таблица 1а

Професионално направление
Брой 

обучени 
лица

Общ 
брой 

курсове 
с СПК

Общ 
брой 

курсове 
без СПК

213-Аудио визуални техники и производство на ме-
дийни продукти 995 38 86
214 и 215-Дизайн и Художествени занаяти 48 2 3
341-Продажби на едро и дребно 1306 20 77
342-Маркетинг и реклама 538 2 103
343-Финанси, банково и застрахователно дело 153 6 15
344-Счетоводство и данъци 2100 75 205
345-Стопанско управление и администрация 12027 291 979
346-Секретарски и офис дейности 3213 78 296
482-Използване на компютри 780 26 76
521-Металообработване и машиностроене 7514 205 431
522-Електротехника и енергетика 3535 61 269
523-Електроника и автоматизация 609 27 55
524-Химични продукти и технологии 182 2 18
525-Моторни превозни средства, кораби и летателни 
апарати 16070 199 1097
541-Производство на храни и напитки 1295 43 82
542-Производство на текстил, облекло, обувки и ко-
жени изделия 873 36 43
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Професионално направление
Брой 

обучени 
лица

Общ 
брой 

курсове 
с СПК

Общ 
брой 

курсове 
без СПК

543-Производство на изделия от дървесина 355 22 35
544-Добив и обогатяване на полезни изкопаеми 224 0 16
582-Строителство и геодезия 6945 227 705
621-Селско стопанство 3622 72 239
725-Медицинска диагностика и технологии
762-Социални дейности 1542 26 116
811-Хотелиерство, ресторантьорсво и кетеринг 7773 279 712
812-Пътувания, туризъм и свободно време 906 37 63
814-Услуги за дома 34 0 7
815-Фризьорски и козметични услуги 2782 140 502
840-Транспортни услуги 1280 8 56
851-Опазване на околната среда
861-Защита на собствеността и личността 3683 23 363

От таблицата се вижда, че както и в предишни години, най-много са лицата обучени 
по професии от професионални направления 345 „Стопанско управление и администра-
ция” и 525 „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”. Направление 345 
„Стопанско управление и администрация” е популярно, защото в рамките на обучението 
се усвояват ключови компетенции (работа с компютър, предприемачество, икономика, 
трудово право), а и инвестициите, необходими за оборудване на материална база не са 
много високи. Направление „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати” 
е популярно най-вече заради обученията за придобиване на правоспособност „водач 
на....”. Прави впечатление (видно от графиките по-нататък), че работодатели са склонни 
да финансират обучения на собствените работници именно по професии от тези две 
направления.
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Графика 3а
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Графика 3б

Графика 3в
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На Графика 4 е представена разликата между броя обучени лица през 2006 г., 
2007  г. и 2008 г. по професионални направления.

Графика 4

От анализа на годишната информация за дейността на центровете през 2008 г. 
могат да се направят изводи, че търсенето на професии от професионални направления 
„Художествени занаяти”, „Медицинска диагностика и технологии”, „Опазване на околната 
среда” и „Услуги за дома” е по-малко в сравнение с другите направления.

От направената извадка от годишната информация на ЦПО е видно, че е провеж-
дано професионално обучение общо по 140 професии или 248 специалности. Забелязва 



124

се висок дял на обучение по професии и специалности, по които се придобива правос-
пособност. 

Професиите, по които са обучени най-много хора през 2008 г. са представени в 
Таблица 2 и на Графика 5. Процентите са изчислени спрямо общия брой обучени лица. 
В таблицата са показани данни и за общия брой проведени курсове за професионална 
квалификация през 2008 г. по съответната професия.

Таблица 2

Професия Брой обучени 
лица

Отн. дял 
в %

Брой 
курсове

Оператор на компютър, код 345100 9395 11.6876 992

Монтьор на транспортна техника, код 525020 7442 9.2581 761

Заварчик, код 521090 6388 7.9469 518

Монтьор на подемно-транспортна техника, код 
525060 5944

7.3945 396

Строител, код 582030 4247 5.2834 610

Охранител, код 861010 3673 4.57 338

Готвач, код 811070 3427 4.2633 400

Офис секретар, код 346020 2413 3.0018 265

Администратор в хотелиерството, код 811020 2126 2.6448 239

Счетоводител, код 344010 1999 2.4868 260

Техник по железопътна техника, код 525070 1618 2.0128 65

Сътрудник социални дейности, код 762020 1410 1.7541 133

Огняр, код н522060 1404 1.7466 89

Техник-растениевъд, код 621010 1401 1.7466 90

Фризьор, код 815010 1400 1.7416 258

Козметик, код 815020 1382 1.72 381

Продавач-консултант, код 341020 1286 1.60 96

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, 
код 522040 1073

1.33 123

Сътрудник в малък и среден бизнес, код 
345050 1065

1.32 116

Хлебар-сладкар, код 541030 1029 1.28 91

Сервитьор-барман, код 811080 970 1.2067 338

Организатор по експлоатация в ж.п. Инфраструк-
тура, код 840030 913

1.1358 38
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Графика 5

В Графика 5а са показани данни за относителния дял на съответната професия 
спрямо общия брой обучени през 2008 г. от подалите годишна информация ЦПО.

Графика 5а

Специалностите, по които са обучени най-много хора през 2008 г. са представени в 
Таблица 3 и Графика 5б. В тях са дадени данни за броя на обучените лица през 2008  г. 
по съответна специалност. Данните с броя на обучените по съответната професия и 
специалност е различен поради наличието на две или повече специалности в дадена 
професия.
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Таблица 3

Специалност
Код

Специалност
Наименование

Брой обучени 
лица

3451001 Текстообработване 9395

5210901 Заваряване 6388

5250202 Пътностроителна техника 3757

5250201 Автотранспортна техника 3685

8110701
Производство на кулинарни изделия и напит-
ки 3427

5250602
Подемно-транспортна техника с електрозад-
вижване 3335

8610103 Физическа охрана на обекти 2959

5250601
Подемно-транспортна техника, монтирана на 
пътни транспортни средства 2609

3460201 Административно обслужване 2413

8110201
Организация на обслужването в хотелиер-
ството 2126

3440101 Оперативно счетоводство 1999

5250701 Локомотиви и вагони 1625

5220601 Огнярство 1404

8150101 Фризьорство 1400

8150201 Козметика 1382

3410201 Продавач-консултант 1286

6210107 Растителна защита и агрохимия 1110

3450501 Малък и среден бизнес 1065

7620202
Социална работа с деца и възрастни с увреж-
дания и хронични заболявания 1081

5820302 Кофражи 1047

8110801
Обслужване на заведения в обществено хра-
нене 970
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Графика 5б

В Таблица 4 и Графика 6 е показано сравнение в броя на обучените лица по про-
фесиите, по които най-често се провежда обучение през 2005 г. и 2006 г. 2007 г., 2008 г.

Таблица 4

 Код. Професия 2005 г. 2006 г. 2007 г.  2008 г. 
345100 Оператор на компютър 13200 7346 13805 9395
811070 Готвач 5469 2232 3682 3427
521090 Заварчик 3593 2772 5620 6388
861010 Охранител 2653 1908 3610 3673
525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 2515 1513 6758 5944
525020 Монтьор на транспортна техника 2430 2937 7289 7442
582030 Строител 2204 1737 4806 4247
811080 Сервитьор-барман 1611 1198 1629 970
346020 Офис-секретар 1503 2584 2157 2413
542110 Шивач 1406 681 663 575
762020 Социален работник  968 812 1410
815010 Фризьор  878 1383 1400
344010 Счетоводител  729 2773 1999
541030 Хлебар-Сладкар  674 942 1029
815020 Козметик  596 1301 1382
811020 Администратор в хотелиерството   3857 2126
525070 Техник железопътна техника   1482 1618
522060 Огняр   1057 1404
621010 Техник-растениевъд    1401
341020 Продавач-консултант    1286
522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инста-
лации

   1073

345050 Сътрудник в малък и среден бизнес    1065
541030 Хлебар-Сладкар    1029
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Графика 6 
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От графиките се вижда, че има трайна тенденция професии от професионални 
области „Техника”, „Услуги за личността” и „Обществена сигурност и безопасност” да са 
предпочитани.

Рейтинг на ЦПО според брой обучавани, участвали в квалификационни кур-
сове

Рейтингът е направен на базата на обучени лица както по професии от СППОО, 
така и за други видове квалификационни курсове, организирани от ЦПО. От коментарите 
на ЦПО в анкетните карти, а и от проведените разговори е ясно, че част от ЦПО не са 
посочили в годишните доклади организираните от тях обучения, които не са насочени 
към усвояване на компетенции по конкретна професия. По тази причина не е подходящо 
рейтинговата скала да бъде използвана за категорична оценка на дейността на ЦПО.

Таблица 5

Брой обу-
чавани

Лицензия 
№

ЦПО към Населено 
място

6026 200312074 Федерацията на научно-техническите съюзи София
4071 200312111 „Национална мрежа за бизнес развитие” 

НМБР/
София

4009 200412221 „Български държавни железници” ЕАД София
2908 200111010 Национална компания „ЖИ” София
1913 200312088 „ЕВРО-АЛИАНС” ООД Пловдив
1642 200211038 ЕТ „Надежда-Султанка Дженева” Стара Загора
1601 200312056 Асоциация за обучение в транспорта Пловдив
1424 200312049 „Монтажи” ЕАД Бургас
1398 200312098 Учебен център „Зорница” София
1324 200312058 „Главболгарстрой” АД София

Графика 7
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Разпределение на ЦПО по групи според брой обучени лица

За статистическото измерване са обособени 7 групи

1 група ЦПО обучили до 20 лица
2 група ЦПО обучили от 21 до 100 лица
3 група ЦПО обучили от 101 до 500 лица
4 група ЦПО обучили от 501 до 1000 лица
5 група ЦПО обучили от 1001 до 2000 лица
6 група ЦПО обучили от 2001 до 6000 лица
7 група ЦПО обучили от 6001 до 10000 лица

На Графика 8 се вижда разпределението на ЦПО по групи според броя обучени 
лица. 

Графика 8

От графиката се вижда, че повече от 50% от ЦПО, представили годишна информация 
са обучили не повече от 100 лица за 2008г. Само в 4 ЦПО броят обучени лица е по-голям 
от 2000 (те са на първите 4 места в класацията за брой обучени).

В кои ЦПО са обучени най-голям брой лица по дадена професия?
От тази информация може да се направи оценка в обучение по кои професии ЦПО 

имат най-голям опит (обучили са най-много хора). Оценка, че тези ЦПО са най-подходящи 
за обучение по съответната професия може да се направи само ако се оценят материал-
ната база и преподавателския състав, използваните методи за обучение и др.
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Таблица 6

Брой Професия Наименование на ЦПО
1742 811020 Администратор в хотели-

ерството
Център за професионално обучение към 
„ЕВРО - АЛИАНС” ООД; 200312088

1553 525060 Монтьор на подемно-транс-
портна техника

Център за професионално обучение към 
„Български държавни железници” ЕАД; 
200412221

1481 525070 Техник по железопътна 
техника

Център за професионално обучение към 
„Български държавни железници” ЕАД; 
200412221

1451 525020 Монтьор на транспортна 
техника

Център за професионално обучение към 
Асоциация за обучение в транспорта; 
200312056

1374 345100 Оператор на компютър Център за професионално обучение към 
Федерацията на научно-техническите съ-
юзи; 200312074

1316 521090 Заварчик Център за професионално обучение към 
„Монтажи” ЕАД; 200312049

1300 521090 Заварчик Център за професионално обучение към 
„Контролно-заваръчни устройства /КЗУ/” 
АД; 200412185

1234 345100 Оператор на компютър ЦПО към Сдружение „Национална мрежа 
за бизнес развитие”; 200312111

1108 621010 Техник-растениевъд Център за професионално обучение 
към Институт за защита на растенията; 
200612347

1024 525020 Монтьор на транспортна 
техника

Център за професионално обучение към 
Федерацията на научно-техническите съ-
юзи; 200312074

1007 861010 Охранител Център за професионално обучение към 
„Център за обучение и квалификация „Ком-
пас” ООД; 200312136

723 525020 Монтьор на транспортна 
техника

Център за професионално обучение „На-
дежда” към ЕТ „Надежда - Султанка Дже-
нева”; 200211038

670 525080 Монтьор на железопътна 
техника

Център за професионална квалифика-
ция към Национална компания „ЖИ”; 
200111010

642 525020 Монтьор на транспортна 
техника

Център за професионално обучение към 
„РУЛАН” ООД; 200612380

626 525020; Монтьор на транспортна 
техник

Център за професионално обучение „Елби 
про” към „ЕЛБИ Плюс” ООД; 200212033

615 346020 Офис-секретар ЦПО към Сдружение „Национална мрежа 
за бизнес развитие”; 200312111

610 861010 Охранител Център за професионално обучение към 
„Медиком-Консулт” ООД; 200612326

609 840030 Организатор по експлоата-
ция в ж.п. инфраструктура

Център за професионална квалифика-
ция към Национална компания „ЖИ”; 
200111010

587 522040 Монтьор на енергийни съо-
ръжения и инсталации

Център за професионално обучение към 
„Главболгарстрой” АД; 200312058
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Брой Професия Наименование на ЦПО
573 345100 Оператор на компютър Център за професионално обучение към 

Национално сдружение „иЦентрове”, гр. 
София; 200712433

532 521090 Заварчик Център за професионално обучение към 
Федерацията на научно-техническите съ-
юзи в България; 200312074

Графика 9

3. Брой квалификационни курсове
От общо 8594 квалификационни курса, 6649 са проведени за обучение по част от 

професия, а за обучение за цяла професия с придобиване на степен на професионална 
квалификация са проведени 1945 курса. 

Запазена е тенденцията, преобладаващата част от квалификационните курсове 
да са за обучение по част от професия. В сравнение с предходната година се забелязва 
незначителен ръст в броя на тези квалификационни курсове. Общият брой на проведе-
ните курсове за професионална квалификация (обучение) в общи линии е същият, както 
и през 2007 г. 
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Графика 10

Рейтинг на ЦПО според брой проведени квалификационни курсове

Таблица 7

Брой 
курсове Лицензия N ЦПО към

604 200312074 Федерация на научно-техническите съюзи в България 
424 200312111 Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие”
227 200312104 ЕТ „Виктория - Петранка Митрева”
192 200312088 „ЕВРО-АЛИАНС” ООД, гр. Пловдив 
189 200312056 Асоциация за обучение в транспорта 
167 200111010 Национална компания „ЖИ” 
137 200412221 „Български държавни железници” ЕАД
125 200612380 „РУЛАН” ООД
114 200312058 „Главболгарстрой” - АД 
109 200211038 ЕТ „Надежда-Султанка Дженева” 

Част от центровете, които са в ТОП 10 на ЦПО по брой организирани курсове за 
2008 г., всъщност правят краткосрочни курсове, свързани с изискванията на наредбите 
за здравословни и безопасни условия на труд (и това е посочено в техните годишни до-
клади). Следователно, за изграждане на коректна рейтингова скала, е необходимо да се 
вземе предвид и продължителността на обучението (във формуляра за годишен доклад 
за 2008 г. не се изисква такава информация).
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Графика 11

4. Документи за професионално обучение
Общият брой издадени документи в центровете за професионално обучение е 

79359, от които Удостоверения за професионално обучение - 51198, Свидетелства за 
професионална квалификация - 11306, Свидетелства за правоспособност - 16855.

Някои от обучените са завършили обучението с два документа (например „Удосто-
верение за професионално обучение” и „Свидетелство за правоспособност”). 

Все още недостатъчно се оценяват различията между двата документа - „Удостове-
рение за професионално обучение” (образец 3-37 на МОН) и „Свидетелство за професио-
нална квалификация” (образец 3-54 на МОН) от страна както на обучаемите, обучаващите 
институции и работодателите.

Прави впечатление, че ЦПО, които са заявили определен брой курсове за придоби-
ване на СПК, не са посочили адекватен брой получени Свидетелства за професионална 
квалификация. Не може само на базата на годишните доклади да се прецени каква би 
могла да е причината за това.

Информацията за издадените документи е представена в Графика 12.
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Графика 12

 Графика 13 отразява разликата в броя по видове документи, издадени през 2005  г., 
2006 г., 2007 г. и 2008 г.

Графика 13

5. Финансиране на обучението
Във връзка с финансирането през 2008 г. на центровете за организиране на профе-

сионално обучение се наблюдава стабилизиране на тенденцията от преходните години, 
както следва: Най-голям е броят курсове, финансирани със средства на работодатели-
те - 3239 курса. Следва делът на курсовете, финансирани от обучаемите - 2907 курса. 



136

Финансирани от Агенцията по заетостта са 1680 курса, по програми на ЕС - 405 курса, по 
национални програми - 145 курса и по други - 218. 

На Графика 14 е показано разпределението на проведените квалификационни 
курсове според начина на финансиране. 

Графика 14

На Графика 15 е показано разпределението на проведените квалификационни 
курсове според начина на финансиране през годините: 2006, 2007 и 2008 г.

Графика 15

Въпреки вероятността за грешка, в следващите няколко таблици и графики е на-
правен опит за очертаване на тенденции в начина на финансиране на квалификационни 
курсове по най-популярните професии.

В Таблица 8 и Графика 16 са посочени броят курсове, финансирани със средства 
на обучаемите през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. по най-популярните професии.
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Таблица 8 

Наименование на професията и код на професията по 
СППОО

Брой проведени кур-
сове

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Оператор на компютър, код 345100 759 866 523
Монтьор на транспортна техника, код 525020 255 1444 383
Козметик, код 815010 184 335 298
Готвач, код 811070 161 265 143
Строител, код 582030 147 150 103
Монтьор на подемно-транспортна техника, код 525060 119 213 102
Заварчик, код 521090 91 207 126
Охранител, код 861010 88 477 18
Счетоводител, код 344010 77 108 68
Фризьор, код 815010 75 144 150
Сервитьор-барман, код 811080   89
Организатор по експлоатация в ж.п. Инфраструктура, код 
840030

  19

Графика 16
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В Таблица 9 и Графика 17 са посочени броят курсове, финансирани със средства 
на работодателите през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. по най-популярните професии.

Таблица 9 

Наименование на професията и код на професията по 
СППОО

Брой проведени кур-
сове през

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Строител, код 582030 366 1449 387
Монтьор на транспортна техника, код 525020 326 556 335
Монтьор на подемно-транспортна техника, код 525060 236 730 289
Заварчик, код 521090 209 1263 358
Офис-секретар, код 346020 187 313 71
Оператор на компютър, код 345100 144 291 170
Монтьор на селскостопанска техника, код 621080 50 8 1
Сервитьор-барман, код 811080 48 42 23
Охранител, код 861010 47 109 266
Машинен оператор, код 521030 39 94 23
Строителен техник, код 582010   29
Огняр, код 522060   53
Електротехник, код 522010   16
Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050   18
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, код 
522040

  97

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, 
код 582050

  70

Строител-монтажник, код 582040   79
Техник по железопътна техника, код 525070   57
Организатор по експлоатация в ж.п. Инфраструктура, код 
840030

  19

Пътен строител, код 582060   28
Монтьор на железопътна техника, код 525080   34
Администратор в хотелиерството, код 811020   183

От таблицата се забелязва повишен интерес на работодателите към обучения по 
професия Охранител.
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Графика 17

В Таблица 10 и Графика 18 са посочени броят курсове, финансирани от Агенция 
по заетостта през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. по най-популярните професии

Таблица 10 

Наименование на професията и код на професията по 
СППОО

Брой проведени кур-
сове през

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Готвач, код 811070 316 369 182
Оператор на компютър, код 345100 171 451 238
Строител, код 582030 125 89 73
Сервитьор-барман, код 811080 93 42 37
Шивач, код 542110 71 61 21
Озеленител, код 622020 68 56 46
Монтьор на транспортна техника, код 525020 66 58 26
Фризьор, код 815010 59 133 73
Хлебар-сладкар, код 541030 50 75 44
Офис-секретар, код 346020 43 121 101
Социален работник, код 762020  53 49
Камериер, код 811030  62 40
Счетоводител, код 344010  112 132
Охранител, код 861010  293 38
Заварчик, код 521090   20
Монтьор на подемно-транспортна техника, код 522060   1
Графичен дизайнер, код 213070   32
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Графика 18

 6. Участие на ЦПО в национални и международни проекти
Информацията за участията на ЦПО по национални проекти, финансирани от АУПТ, 

ФАР и др. не представлява особен интерес, тъй като основната цел на тези проекти е 
осъществяване на някакъв вид обучение.

5% (19 ЦПО) от всички 352 ЦПО, подали доклади с годишна информация работят по 
международни проекти. Те са посочили Интернет-страници на проектите, както и продукти 
от международните проекти.
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Информация за международни проекти, в които ЦПО са участвали:
ЦПО с лицензия 200211017 

Eвропейско Бизнес Сътруд-
ничество чрез Учене /EBC*L/ 
2008-1-BG1-LEO03-00338

Наръчник за обучение на възрастни - прилагане на 
разработената методология за обучение, нови форми 
на обучение по европейските стандарти.

ЦПО с лицензия 200211018
Рециклиране на строителни 
отпадъци - път към устойчиво 
строителство
Контрактор: БГЦПО Плевен 
Партньор: Neue Arbeit Zollern 
Achalm e. V. Тюбинген, Герма-
ния

Сертификати за завършена квалификция и Europass мо-
билност за 6 експерти Развитие на специфичната про-
фесионална област индивидуално и като цяло за БГЦПО 
Развитие на индивидуалните междукултурни ком-
петенции като усъвършенстване на уменията 
за зачитане на социални и културни различия 
Подобряване на индивидуалните знания и уме-
ния по чуждия език (немски и английски) и раз-
ширяване на запаса от специализирана лексика 
Утвърждаване на собственото професионално само-
чувствие и повишаване на мотивацията за учене през 
целия живот

 Кредит глина. Eвропейска сис-
тема за идентифициране, оцен-
ка и признаване на компетент-
ности в строителството с глина 
Инициатор: FAL e.V., Германия 
12 организации от Германия, 
България, Великобритания и 
Франция

Меморандум за разбирателство: договорени единни 
учебни резултати и описание на компетентностите 
по отношение на изпълнение на глинени мазилки, 
съобразно изискванията на Европейската система 
за трансфер на кредитни точки в професионалното 
обучение и Европейската квалификационна рамка - 
инструментите на Европейския Съюз за сравнимост и 
прозрачност на професионалните квалификации;
Изградена мрежа и активен професионален об-
мен между специалистите в областта на стро-
ителството с глина в Европа Разширяване на 
предлаганите квалификационни услуги в БГЦ-
ПО Плевен - изпълнение на глинени мазилки 
Развитие на професионалната квалификация на 2 
експерти-преподаватели от БГЦПО Плевен

ДжобАрт ОнО (Обучение на 
обучаващи) 
Инициатор: Die Wille 
GmbH, Германия 
Партньори: 9 партньорски ор-
ганизации от 5 страни: БГЦПО 
Плевен като партньор за адап-
тация, обучение и прилагане 

Рамкови модулни програми за (продължаващо) обу-
чение по активни методи на учене на учители и обу-
чаващи от сферата на ПОО

JIP - Jokes, idioms and proverbs 
„Анекдоти, идиоми и поговор-
ки” 

Популяризиране на езиковото обучение и на сърча-
ване на езиковото многообразие в ЕС Иновативни 
пособия и учебни материали Насърчаване на между-
културния диалог и сътрудничество между обучителни 
институции
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YEMIS Young European Minority 
members Integrated through Sport 
Инициатор/координатор на про-
екта :JugendStil e.V., Плауен, 
Германия

 Междукултурно учене - „бързи” езикови курсове за 
изграждане на разбиране, че езикът е част от кул-
турата на един народ и средство за комуникация 
 „Vogtland Trophy” - открито спортно състезание и други 
открити дискусии и срещи, в които вземат участие и дру-
ги представители на младежки малцинствени общности 
 активно гражданско участие на младежите и 
информираност за практическа реализация на 
проекти по програма „Младежта в действие” 
 Национални вечери - опознаване на различни религии 
и култури

Разработване на ръководство 
за енергийно ефективно са-
ниране на сгради - Euro EnEff 
Инициатор: Камара на строите-
лите в България

Съвременно обучително ръководство, съобразено с 
нуждите на преподавателите и обучаемите, интерак-
тивно, прилагащо съвременните обучителни техники

E-TU-MODU 
Инициатор: Фондация
„Bildung&Handwerk”, Падер-
борн, Германия

модули за „е-обучение” обучение за „е-наставници” - 
подготовка на преподаватели за работа с материали 
за електронно обучение и оказване на подкрепа на 
обучаемите

Проект „Chemnitzer Mix Tour 
2008” - , Дейност 1 - „Младежта 
за Европа”, 

Многостранен младежки обмен в рамките на програма 
„Младежта в действие” участие на 7 младежи и един 
обучител от БГЦПО

ЦПО с лицензия 200312097 - няма достатъчно информация - наименованията на 
проектите са ЕUFACINET, E-MODE

ЦПО с лицензия 200512282 
LLL - LDV - VETPRO - 07-BG-
1666103 „Динамично адап-
тиране на продължаващото 
професионално обучение към 
изискванията на пазара на 
труда”

Методика

ЦПО с лицензия 200612368
WPO-Trainers Учебна програма за обучение на обучители по про-

фесии Строителен техник, строител, помощник-стро-
ител
www.wpr-trainer.ner

B.L.I.N.D. C.A. Оператор информационно осигуряване, Организатор 
Интернет приложения Учебна програма
www.blind-eso-csa.com

ЦПО с лицензия 200612418
„Parenting in a Multicultural 
European City” 
N229977-CP-1-2006-1-UK-
GRUNDTVIG-G1

Сътрудник социални дейности
www.parenting-eu.com
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Проект за партньорства „Интер-
културно обучение на сестри и 
медицински персонал в Европа” 
№ 2008-1-RO1-LEO04-00140

Сътрудник социални дейности
Интернет-страницата на проек та е в процес на раз-
работване
www.ieneproject.eu 

ЦПО с лицензия 200712545
Проект: CERTIFICATION & 
ACCREDITATION SYSTEM 
FOR FINANCIAL SERVICES 
SECTOR EDUCATION 
AND TRAINING „CERTIFIED”

Финансист - „Банково дело”Разработване на учебни 
програми за повишаване на професионалната ква-
лификация
http://www.certifiedebtn.eu/ 

Проект: EUROpean Banking 
Network for Quality Assurance 
„EUROBANQUA”

Идентифициране и оценка на инструментите използ-
вани в професионалното образование и обучение за 
повишаване гъвкавостта на обучаващите институции 
по отношение на новите предизвикателства и промени 
в съответния сектор. 
http://www.eurobanqua.eu/ 

ЦПО с лицензия 200812604
Местното става глобално LLP-
2007-GRU-P-001

учебни материали за чуждоезиково обучение, учебни 
материали за обучение по занаяти, статии и изследва-
ния за процесите на обучение на възрастни в различни 
европейски страни предимно професии, свързани с 
изкуства, занаяти, туризъм
http://attic.tryavna.biz

InteGrant,  LLP-2008-GRU-
LP-15

 „Активен възрастен” електронно-базиран курс Под-
ходящ като мотивационен модул за професионално 
активиране за всички професии
www.integrant-point.eu

Спорт за хора с увреждания - 
2008-1-PT1-LEO05-00402

учебно помагало „Спорт за хора с увреждания” за 
обучение на асистенти на хора с увреждания, зани-
маващи се със спорт; пилотен 45 часов курс От обла-
стите Здравеопазване, Социални услуги („Сътрудник 
социални дейности”, „Социален асистент”), Услуги 
за личността („Инструктор по адаптирана физическа 
активност и спорт за хора с увреждания”, „Инструктор/
пом. Инструктор по фитнес”,„Помощник треньор”)

Адаптивна и конкурентноспо-
собна работна сила за по-кон-
курентни туристически услуги 
ESF-2101-04-02003

учебни програми и материали по английски език за 
нуждите на туризма 
http://ktu.tryavna.biz

ЦПО с лицензия 200812668
Проект „SEAD” (Личен отит и 
увреждания)

Учебни програми за дистанционно обучение на хора 
с увреждания (по професия социален работник)- пре-
ведени на български език
http://www.go4sead.eu
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Извод и препоръка:
Съществуват продукти от международни проекти, които могат да бъдат полезни 

и използвани от всички ЦПО. Необходимо е да се направи кратка обобщена таблица с 
наименованията на проекта, продуктите, име на ЦПО и линк към сайта на проекта, която 
да се качи на нашата страница. Преди това е редно да се провери дали тези страници 
са активни. 

6. Актуализиране на учебни планове
31 % от ЦПО (88 ЦПО), представили годишни доклади са актуализирали учебните 

си планове и програми. Най-често като причина за актуализиране на учебните планове 
и програми ЦПО посочват промените в СППОО. Само 7 ЦПО са посочили като причина 
промяна в ДОИ (което може да означава, че ЦПО не познават, а и не следят новите ДОИ). 
Други посочени причини са промени в нормативната база в даден отрасъл и по молба на 
работодателите. Голям брой ЦПО не са актуализирали учебните си планове и програми. 
Поради големия брой промени в ЦПО през 2007 г. съществува вероятност част от ЦПО 
да не са подали заявление за актуализиране на учебните планове и дори да не знаят за 
за промените и за съществуването на процедурата за актуализиране поради промяна в 
СППОО.

7. Обучение на преподавателите
Квалификацията на преподавателите е една от основните предпоставки за високо 

качество на професионалното обучение. Преобладаващата част ЦПО 295 на брой, което 
е около 84 % от ЦПО, представили годишни доклади, не са направили нищо за повишава-
не на квалификацията на обучаващите (таблица 11). Това обстоятелство е разбираемо, 
като се има предвид, че повечето ЦПО нямат преподаватели на щат. Информацията би 
била с по-голяма стойност, ако има възможност да се изчисли какъв процент (а не колко 
на брой) от обучаващите, работили през 2008 г. към ЦПО са имали възможност за пови-
шаване на квалификацията. Препоръчително е в индикаторът, свързан с квалификация 
на обучаващите да се добави колона, в която да се вписва общия брой преподаватели, 
работили за ЦПО през годината. 

Таблица 11

Брой обучения Брой центрове Процент (%)
не са обучавали преподавателите си 295 83,8
осъществили са от 1 до 10 обучения 48 13,6
осъществили са повече от 10 обучение 9 2,6
общо 352 100,0
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Графика 19

8. Промени в материалната база
Почти всички ЦПО са направили коментар по въпроса свързан с подобряване на 

материалната база. Въпросите, зададени във формуляра, както и отговорите на ЦПО, не 
дават възможност за статистически анализ на данните. 

Целта на този въпрос е по-скоро да подскаже на ЦПО, че е необходимо да се стараят 
да поддържат материалната си база в съответствие с посоченото в ДОИ, и че не е забра-
нено да го правят, въпреки разликата, която ще се получи между реалната материална 
база, която ползват и тази, описана в документите за лицензиране.

9. Анализ на грешките, допускани при попълване на формулярите с годишната 
информация на ЦПО

36% от ЦПО са допуснали грешки при попълване на формулярите (Таблица 12).

Таблица 12

Брой ЦПО Процент (%)
Вярно попълнен формуляр 225 64
Грешно попълнен формуляр 127 36
Общо 352 100

Част от допуснатите грешки не оказват съществено влияние върху настоящия анализ 
(напр. изписването на професии и специалности с думи, а не с кодове от СППОО). Други 
грешки, като напр. изписване брой обучавани в колоната, където трябва да се напишат 
брой курсове правят настоящия анализ недостатъчно надежден по отношение на някои 
от изводите. С цел намаляване на ефекта от този тип грешки, е направена корекция на 
част от докладите и на базата на преработена и допълнително изпратена от центровете 
коригирана информация, която е взета под внимание при изготвянето на този доклад. 

По данни на докладите общ брой обучени са 80384 души разпределени в 8594 броя 
курсове. Средната численост на квалификационен курс е приблизително 10 души, което 
е нормално и отговаря на нормативните изисквания валидни за системата на образова-
нието при провеждане на практически обучения. 

Най-вероятно грешките са допуснати поради невнимание, но е необходимо след 
анализ да се направи промяна на формулярите за да се улесни попълването им и да се 
предотвратят поне част от тях.
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Най-често срещаните грешки са посочени в Таблица 13.

Таблица 13

Вид грешка Кои ЦПО са допуснали тази 
грешка

Поправима ли е и как

Сумата от брой курсо-
ве за придобиване на 
СПК и брой курсове по 
част от професия не е 
равна на сумата брой 
курсове финансирани 
по различен начин (в 
някои случаи разликата 
е в пъти).

2 0 0 0 11 0 0 4 ,  2 0 0 11 2 0 1 3 , 
2 0 0 2 11 0 3 5 ,  2 0 0 2 11 0 4 6 , 
200312053 ,  200312061 , 
200312084 ,  200312090 , 
2 0 0 2 111 0 2 ,  2 0 0 3 1 2 1 0 9 , 
200312114 ,  200312145 , 
200412156 ,  200412167 , 
200412207 ,  200512251 , 
200512298 ,  200512310 , 
200612341 ,  200612342 , 
200612344 ,  200612360 , 
200612366 ,  200612409 , 
200712414 ,  200612415 , 
200712424 ,  200712425 , 
200712426 ,  200712428 , 
200712450 ,  200712452 , 
200712459 ,  200712476 , 
200712485 ,  200712498 , 
200712533 ,  200712545 , 
200712557 ,  200812565 , 
200512266

Да се въведе формула за 
изчисляване на общия брой 
курсове като сума от броя кур-
сове финансирани по различен 
начин (да се пише забележка 
че при смесено финансиране, 
ЦПО трябва да избере една от 
възможностите и в нея да впи-
ше конкретен курс). Колоната в 
която е въведена формулата 
за изчисляване на общия брой 
курсове да се защити (lock и 
protection).
Колоните „Брой курсове за 
придобиване на СПК” и „Брой 
курсове за обучение по част 
от професия” да се заменят 
с една колона „Общ брой кур-
сове” 

В колона „Брой курсо-
ве финансирани от...” 
вместо брой курсове 
са посочени брой обу-
чавани

2 0 0 111 0 0 8 ,  2 0 0 2 11 0 3 1 , 
200312042 ,  200311044 , 
200211052 ,  200312055 , 
200312067 ,  200312077 , 
200312088 ,  200312093 , 
200312134 ,  200312149 , 
200412187 ,  200412190 , 
200412198 ,  200412214 , 
200412223 ,  200512258 , 
200512306 ,  200612342 , 
200612362 ,  200712420 , 
200712501 ,  200712508 , 
200712531 ,  200812596 , 
200812598 ,  200812668 , 
200512266

Да се въведе допълнителна ко-
лона с формула за изчислява-
не на средния брой обучавани 
в курсовете по дадена специ-
алност - това няма особен сми-
съл, но получената стойност 
ще подскаже на попълващия, 
че е допуснал грешка при по-
пълването. 
Клетките със среден брой обу-
чавани да се защитят (lock и 
protection).

Обучението на препо-
даватели е некоректно 
описано ( не е посочено 
преподаватели по кои 
професии са участвали 
в обучението)

2 0 0 111 0 0 8 ,  2 0 0 2 11 0 3 6 , 
200211038 ,  200312045 , 
200312048 ,  200312053 , 
200312058 ,  200312067 , 
200312078 ,  200412151 , 
200512266

Да се отстрани колоната, в 
която се изисква да се посочи 
по коя професия преподават 
обучените преподaватели. 
Колоните трябва да бъдат: 
тема на обучението (нови тех-
нологии, компютри, обучение 
на възрастни, управление на 
конфликти и т.н.), продължи-
телност в дни и брой обучени 
преподаватели.
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Вид грешка Кои ЦПО са допуснали тази 
грешка

Поправима ли е и как

Участие в междуна-
родни и национални 
проекти.
Описани са главно 
проекти по национал-
ни програми (рядко по 
международни)

200111008 и др. Да се промени въпроса - не 
е необходимо да се описват 
националните, а само между-
народните проекти, тъй като 
в тях се разработват по-често 
продукти, кото могат да бъдат 
ползвани от останалите ЦПО. 

Вместо код на про-
фесия/специалност е 
написана темата на 
обучението, напр. „Пер-
сонал по изпитване 
без разрушаване (де-
фектоскопист)”, „Чужд 
език” „Здравословни и 
безопасни условия на 
труд”

2 0 0 11 2 0 0 9 ,  2 0 0 111 0 1 0 , 
200211018 ,  200512266 , 
200512239

Да се добави нов sheet във 
формуляра „други видове 
обучение” - тази препоръка е 
направена от ЦПО и в анкетата 
за оценка на НАПОО

Има междинни суми, 
които пречат за авто-
матично обработване 
на информацията

200111010 Да се вмъкне текст „не праве-
те междинни сборове. Да се 
направи ред накрая на табли-
цата, който автоматично прави 
сбор на обучаваните във всяка 
колона.

Записване на наиме-
нование на професи-
ята на мястото където 
трябва да се напише 
кода (или се пишат и 
двете)

2 0 0 111 0 1 0 ,  2 0 0 11 2 0 11 , 
200312103 ,  200112022 , 
2 0 0 2 11 0 5 2 ,  2 0 0 2 11 0 5 2 , 
200312058 ,  200312073 , 
200312087 ,  200312099 , 
2 0 0 2 111 0 2 ,  2 0 0 3 1 2 111 , 
200312115 ,  200312128 , 
2003112134,  200312137, 
200412146 ,  200412156 , 
200412167 ,  200412181 , 
200412190 ,  200412231 , 
200512294 ,  200612316 , 
200612415, 200512266 и др.

Да се направи инструкция или 
съобщение „не пишете наиме-
нования, а само кодове”. Да 
се направи попълнен годишен 
доклад като пример.

10. Препоръки за оформяне на формуляра за годишните доклади на ЦПО
Настоящите препоръки се отнасят само за 2009 г. (докладите трябва да бъдат 

представени в НАПОО в началото на 2010 г.). За следващите години представянето на 
годишната информация ще става в специализиран модул на интегрираната информаци-
онна система (ИИС), който ще има съответните защити или инструкции за правилно по-
пълване. В Таблица 14 са посочени препоръки към екипа, който ще подготви формуляра 
за годишните доклади на ЦПО за 2009 г.
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Таблица 14

Индикатор Препоръка
По елемент „Брой 
курсове и брой обу-
чавани”:

1. Колоните „Брой курсове за придобиване на СПК” и „Брой курсове 
за обучение по част от професия” да отпаднат.
2. Да се въведе формула за изчисляване на общия брой курсове 
като сума от броя курсове според начина на финансиране. Коло-
ната с общия брой курсове да се защити (lock и protection).
3. Да се напише забележка, че при смесено финансиране на даден 
курс, ЦПО трябва да избере една от възможностите и в нея да 
впише конкретния курс, според преобладаващото финансиране. 
4. Да се въведе колона, в която с формула автоматично да се 
изчислява средния брой обучавани в курсовете по дадена спе-
циалност - това число няма особен смисъл, но то ще подскаже 
на попълващия, че е допуснал грешка при попълването Колоната 
със среден брой обучавани да се защити (lock и protection).. 
5. Да се оформи ред накрая на таблицата, който автоматично 
прави сбор на обучаваните във всяка колона (и се оцвети в 
червено) - така ЦПО ще забележат, че междинните сборове са 
недопустими
6. Да се напише текст как и кога да се вмъкват нови редове в 
таблицата (преди последния, който сумира данните)
7. Колоните с формули да се оцветят различно от колоните, в 
които ЦПО въвеждат данни. 
8. Да се направи бележка в самата таблица „не пишете наимено-
вания на професии и специалности, а само кодове”. 
9. Добре би било да се вмъкне колона „продължителност на курса” 
- краткосрочни (напр. до 1 седмица) и дългосрочни (повече от 1 
седмица) или да се изписва продължителността на курса в дни. 

По елемент „Обуче-
ние на преподава-
телите”

10. Да се отстрани колоната, в която се изисква да бъде посочено 
по коя професия преподават обучените преподаватели (често те 
са преподаватели по много професии, а курсът в който участват 
може въобще да не е свързан с конкретна професия - напр. „ме-
тодика на обучението на възрастни”). 
11. Колоните в този sheet трябва да бъдат: тема на обучението 
(нови технологии, компютри, обучение на възрастни, управление 
на конфликти и т.н.), продължителност на обучението в дни и брой 
обучени преподаватели.
12. Да се добави колона „общ брой преподаватели” ангажирани в 
обученията, организирани от ЦПО (така може да се прецени каква 
част от преподавателите са си повишили квалификацията)

По индикатор „Учас-
тия в национални и 
международни про-
екти”:

13. Да се промени въпроса - не е необходимо да се описват на-
ционалните, а само международните проекти. 

Други препоръки: 14. Да се добави във формуляра нова страница (sheet) „други 
видове обучение” с възможност за въвеждане на темата, продъл-
жителността, броя курсове и броя обучавани 
15. Да се направи пример с попълнен годишен доклад и да се качи 
на Интернет страницата на НАПОО заедно с празния формуляр.
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Б. Оценка на НАПОО - анализ на отговорите от анкетните карти за оценка на 
НАПОО

Анкетната карта е попълнена в по-малко от половината годишни доклади на ЦПО. 
Преобладаващата част от ЦПО, попълнили анкетата дават положителна оценка на НА-
ПОО. В Таблица 15 са отразени само критичните мнения на ЦПО, които са отговорили 
на въпросите от анкетата.

Таблица 15

Въпрос Брой критични мнения
І. Отношение относно достъп до информация и услуги
1. Лесно ли се намира информация за НА-
ПОО и услугите, които извършва?

4

2. Лесно ли се открива информация за на-
чина на достъп до услугите?

7

3. Информацията (в Интернет страницата 
на НАПОО и в ИИС) според Вас е:
- ясна, лесно разбираема;
- точна; 3
- пълна. 15
4. Устните обяснения, които дават служи-
телите, преценявате като:
- ясни, лесно разбираеми;
- точни; 2
- пълни. 3
ІІ. Форми за достъп до информация 
1. Ползвам Интернет-страницата на НА-
ПОО 

1

2. Ползвам Интегрираната информационна 
система 

61

3. Други, посочете какви източници на ин-
формация ползвате
4. Предпочитам да се информирам в раз-
говор с експерт от НАПОО

1

ІII. Отношение на служителите към клиентите 
1. Служителите се държат с клиентите веж-
ливо и с уважение

1

IV. Зони за подобрения 
Коя от формите за обслужване смятате, че 
най-много се нуждае от подобрение?
1. Достъпът до информация 22
2. Количество на предоставяната инфор-
мация

82

3. Качеството на предоставяната информа-
ция (яснота, точност, пълнота)

39

4. Отношението на служителите към кли-
ентите

8

5. Знанията и уменията на служителите 12
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Въпрос Брой критични мнения
6. Друго (в рамките на функциите на НА-
ПОО), посочете: ...

- Периодично да се изпраща информация 
за актуални промени и др. информация от 
НАПОО до ЦПО по електронен път;
- Да се предвиди в годишния доклад за 
дейността на ЦПО отделна страница за 
обучения извън тези, които са по професии 
от Лицензията;
- Да се планират и инициират от НАПОО 
обучения по методика на обучението на 
възрастни;
- Своевременно да се актуализира и подава 
информация за промените в СППОО, както 
и други промени свързани с дейността на 
ЦПО (по възможност да бъдат пращани по 
e-mail на всички ЦПО, включени в регистъра 
на НАПОО);
- Да се опростят процедурите за лицензи-
ране и извършване на промени (издаване 
на удостоверение или допълнение към 
лицензията), да отпадне процедурата за 
подаване на заявление при промяна в на-
именованието на професия.
- Да се отразяват редовно в Интернет-стра-
ницата на НАПОО и в ИИС промените в 
данните за контакт с ЦПО

Препоръки към НАПОО на базата на критичните становища на ЦПО в анкет-
ната карта:

1. Необходимо е на Интернет-страницата на НАПОО да се качва навреме актуална 
информация, важна за функционирането на ЦПО. Да се разшири частта от началната 
страница, предназначена за нова информация за сметка на представителната част (анонси 
и снимки на експерти от НАПОО).

2. Да се направи проучване сред ЦПО какъв вид информация биха искали да 
намират на Интернет-страницата на НАПОО и да се осигури желаната информация, 
доколкото това е възможно и не е в противоречие с функциите на НАПОО.

3. Да се популяризират възможностите и улесненията, които ИИС предлага 
за търсене на информация, свързана с лицензираните ЦПО, с цел да се ползва 
от повече ЦПО и най-вече с цел създаване на навици с оглед предстоящото й 
разширяване.

4. Да се организира периодично обучение на експертите в НАПОО, както и 
на външните експерти с цел осигуряване на актуална информация по въпроси, 
които ЦПО задават на НАПОО

Препоръчително е НАПОО да предостави възможност на ЦПО да правят предложе-
ния за подобряване на дейността й и периодично да обсъжда постъпилите предложения. 
Анкетната карта е подходяща възможност, но трябва да бъде публикувана самостоятелно 
на Интернет страницата на НАПОО, защото в рамките на годишните доклади повечето 
ЦПО не са пожелали да я попълнят (възможно е да са се страхували да изразят критично 
мнение).
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В. Оценка на процедурата за събиране и анализ на годишните доклади на 
ЦПО

1. Анализ на процедурата за събиране на годишната информация
Процедурата е представена в началото на настоящия доклад.
Немалка част от ЦПО (27%), от които се изисква да представят годишни доклади не 

са го направили. Каква е причината за това. Възможни са различни отговори - не правят 
обучения по ЗПОО, не правят никакви обучение, не са разбрали за изискването да се 
попълва доклад с годишна информация, не желаят да подготвят информация. Част от 
управителите на ЦПО нямат навици, свързани с ползването на Интернет и е възможно 
да не са разбрали, че е необходимо да представят годишна информация. Съществуват 
ЦПО, които имат обучителни дейности (за които се вижда от рекламни обяви публикувани 
в Интернет), но не са представили доклади. С промяната в ЗПОО и въвеждане на задъл-
жителното изискване за представяне на доклади, вероятно този проблем поне частично 
ще бъде решен. Формулярите не са трудни за попълване , нито пък много дълги, но както 
се вижда от настоящия доклад - допуснати са много грешки, а част от исканата от ЦПО 
информация не може да бъде използвана.

Анализът на базата на годишните доклади включва много таблици и графики, които 
са любопитни, но дали не са самоцелни - дали допринасят за общата картина на работа 
на ЦПО - необходимо е да се прецени каква част от тях трябва да остане.

Сериозен проблем е верифицирането на информацията в годишните доклади на 
ЦПО - сега тя не се проверява, тоест може да е непълна или некоректна. Не се изисква 
годишният доклад да бъде подписан и подпечатан от оторизирано лице (а и при досе-
гашната практика докладите да се изпращат по електронен път това едва ли е по въз-
можностите на ЦПО).

2. Възможности за подобрение

2.1. Публикуване на съобщение за годишните доклади 
Необходимо е да се използват допълнителни начини за популяризиране на съоб-

щението за представяне на годишните доклади за дейността на ЦПО. 
Може да се използват:
• Службите към Агенция по заетостта (почти всички ЦПО са заявили, че правят 

обучения финансирани от АЗ);
• Асоциацията на лицензираните центрове - на събитие, което е с друга цел, може да 

се направи съобщение (или кратка презентация) за информацията от предходната година 
и за необходимостта от представяне на такава информация (особено след промените в 
ЗПОО от 2009 г.)

• Сайтове, които публикуват данни за лицензираните обучаващи институции - напр. 
http://cpobg.com/index.htm?ReadForm. Създаване на мейлинг лист с адресите на ЦПО и 
изпращане на съобщения с покана за представяне на годишната информация до всич-
ки.

2.2. Представяне на докладите в НАПОО
За 2010 г. (когато ИИС все още няма да е готова) е препоръчително заедно с елек-

тронния вариант, в НАПОО да се изпращат и доклади на хартия, подписани и подпечатани 
от управителя на ЦПО. Електронните варианти са необходими за обобщение и анализ на 
информацията, а тези на хартия за верифициране на съдържащите се в тях данни.

2.3. Анализ на годишния доклад за следващата година
На базата на анализите на годишните доклади от 2007 и 2008 г. да се посочи инфор-

мация, която дава възможност да се очертае процеса на обучение на възрастни в ЦПО 
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(състояние, тенденции и др.). Да се намали обема на таблиците и графиките, включени 
в аналитични доклад. Нека всеки експерт (институция), ползващ настоящия доклад, да 
посочи кои таблици, графики, изводи използва - останалите не е необходимо да бъдат 
правени. По този начин ще се подпомогне и екипа, на който ще бъде възложено да 
разработи модула от информационната система, свързан с представяне на годишната 
информация от дейността на ЦПО (по проект ....).

2.4. Разпространение на части от информацията, съдържаща се в този анализ 
(напр. рейтинг на ЦПО по брой обучени, или по брой преподаватели, преминали обучение 
за повишаване на квалификацията си, препоръки към НАПОО и др.). Анализът трябва 
да бъде качен в сайта на НАПОО и публикуван в Бюлетина. Добре е отделни части от 
доклада да се качват на началната страница на сайта на НАПОО - по подобие на сайта 
на CEDEFOP (www.cedefop.eu). На този сайт в малко каренце се публикува статистическа 
информация, която се сменя често. Има разбира се възможност за сваляне на големия 
доклад със статистически данни, но той се ползва от малка част експерти, които знаят и 
къде точно в сайта да си го намерят и свалят - за случайните посетители каренцето е по-
достъпната възможност. Това „каренце” може ежеседмично да се подновява (напр. Брой 
обучени по професии, брой курсове по направления, рейтинг на ЦПО по... показател). Ре-
довната промяна на информацията ще има психологически ефект - ще кара посетителите 
да проверяват по-често съдържанието на сайта, дори само от любопитство. Понастоящем 
в сайта не се публикуват често новини и хората нямат навик да влизат редовно.

Управителите на ЦПО също трябва да свикнат с мисълта, че информация от докла-
дите им ще бъде публикувана. При публикуване на статистическа информация е важно 
да се цитират наименования на ЦПО в този доклад цитираните ЦПО са свързани само с 
положителни резултати. Това може да се приеме като първа стъпка към публикуване на 
целите доклади през 2010 г. 

Редно е в инструкцията за попълване на годишните доклади да се добави текст 
„Информацията ще бъде използвана от НАПОО и част от нея ще бъде публикувана” - така 
ЦПО няма да се противопоставят на идеята за публикуване на доклада, а вероятно ще 
бъдат и по-внимателни при подготвянето му. 

Част от информацията в настоящия доклад (напр. рейтингът на ЦПО по някои от 
индикаторите) може да се предостави на АЗ с препоръка при оценяване на проектите им, 
ЦПО да получават бонус точки в зависимост от позицията, която заемат. През 2009 г. е 
подходящо да се дава бонус дори само на принципа представил / непредставил годишна 
информация. 

2.5. Да се публикува на страницата на НАПОО списък с ЦПО, непредставили 
годишните доклади.

Г. Възможност за оценка на качеството на професионалното обучение на 
базата на годишните доклади за дейността на ЦПО

До каква степен докладите с годишната информация на ЦПО дават възможност за 
оценка на качеството на предлаганото от тях обучение? При разработването на настоящия 
доклад, поради липса на разработена система за осигуряване на качество в България, 
за оценка на качеството на обучение в ЦПО са използвани Европейската референтна 
рамка за осигуряване на качество и Показателите за оценка на качеството на ПОО, част 
от Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създа-
ване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното 
образование и обучение.

Представената в годишните доклади информация е количествена, но не дава въз-
можност за пълна оценка на качеството на обучението за професионална квалификация. 
Част от индикаторите в годишните доклади са свързани с някои от показателите за оси-
гуряване на качество (Таблица 16). Поради липсата на база за сравнение с резултати 
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от изследвания в други държави, не може да се каже дали ЦПО в България предлагат 
професионално обучение с по-добро или с по-лошо качество. Може да се направи срав-
нение единствено с резултатите от предишни години (2007 и 2006г.). Друга причина, която 
затруднява даването на оценка е фактът, че както в годишните доклади, така и в обобще-
ния доклад, обучението се измерва в „брой единици”, а не в проценти, както е посочено 
в показателите за осигуряване на качество от препоръката за ЕРРОК в ПОО.

Таблица 16 

1. Съответствие между индикаторите в годишните доклади и показателите за 
оценка на качеството на ПОО от ЕРРОК

Показател от ЕРРОК в ПОО Съответствие с индикаторите от 
годишни доклади за дейността на 

ЦПО

№ 1 Значение на системите за осигуряване 
на качество за институтите, предоставящи 
ПОО:
а) дял на институтите, предоставящи ПОО, 
използващи вътрешните системи осигуряване 
на качеството, определени от закон/по собст-
вена инициатива
б) дял на акредитираните институти, предос-
тавящи ПОО

Анализът е на база на годишни доклади 
от ЦПО, които са лицензирани - тоест 
100% от институциите обект на насто-
ящия анализ отговарят на условие б). 
В рамките на процедурата по лицен-
зиране се изисква ЦПО да представят 
вътрешни системи за осигуряване на 
качество. В годишните доклади не се 
съдържа информация дали обучението 
се осъществява в съответствие с тези 
системи.

Съответства

№ 2 Инвестиции в обучението на учители 
и обучаващи:
а) дял на учителите и обучаващите, участва-
щи в допълнително обучение
б) размер на инвестираните средства

Брой обучители, които ЦПО е обучил 
или е изпратил на обучение

Съответства до известна степен

№ 3 Процент на участие в програмите за 
ПОО:
Брой на участниците в програмите за ПОО, 
според вида на програмата и индивидуалните 
критерии

Брой курсове със степен на ПК 
Брой курсове по част от професията 

Брой обучени лица 

Би съответствал, ако резултатите се 
дават в %

№ 4 Процент на завършване на програмите 
за ПОО:
Брой лица, успешно завършили/изоставили 
програми за ПОО според вида на програмата 
и индивидуалните критерии.

Брой издадени удостоверения 
Брой издадени свидетелства 
Брой свидетелства за правоспособ-
ност 

Би съответствал, ако се посочи и бро-
ят незавършили обучение
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Показател от ЕРРОК в ПОО Съответствие с индикаторите от 
годишни доклади за дейността на 

ЦПО

№ 5 Процент на намиране на работа по 
програмите за ПОО:
а) ориентиране на обучаващите се по ПОО 
в определен момент след завършване на 
обучението според вида на програмата и 
индивидуалните критерии;
б) дял на обучаващите се по ПОО, намерили 
работа в определен момент след завършване 
на обучението, според вида на програмата и 
индивидуалните критерии.

Не съответства

№ 6 Използване на придобитите умения 
на работното място:
а) информация относно работното място, по-
лучено от отделните лица след завършване 
на обучението според вида на обучението и 
индивидуалните критерии
б) процент на удовлетворение на отделните 
лица и на работодателите от придобитите 
умения/способности 

Не съответства

№ 7 Процент на безработицата според ин-
дивидуалните критерии

Не съответства, тези данни са елемент 
на друго проучване (НСИ)

№ 8 Превес на уязвими групи:
а) процент на участници в ПОО, класифицира-
ни като групи в неравностойно положение (в 
определени райони или области, привличащи 
работна ръка) според възрастта и пола;
б) процент на успеваемост на групите в не-
равностойно положение според възрастта и 
пола

Не съответства, тези данни са еле-
мент на друго проучване (НСИ)

№ 9 Механизми за определяне на потреб-
ностите от обучение на пазара на труда:
а) информация относно механизмите, съз-
дадени с цел да определят променящите се 
изисквания на различни равнища;
б) доказателства за тяхната ефективност.

Актуализиране на учебните планове и 
програми по молба на работодател
Не съответства

№ 10 Схеми, използвани за насърчаване 
на по-лесен достъп до ПОО:
а) информация относно съществуващите на 
различни равнища схеми;
б) доказателства за тяхната ефективност.

Не съответства

Формулярът за годишните доклади за дейността на ЦПО през 2008 г. съдържа повече 
на брой индикатори, близки до показателите от ЕРРОК в ПОО в сравнение с формуляри-
те от предишни години. За да бъде направена оценка на качеството е необходимо да се 
изчисляват данните не в абсолютни числа (брой обучени, брой издадени удостоверения), 
а като част от всички (процент обучени лица, процент успешно завършили обучение).
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2. Препоръки за привеждане на индикаторите в докладите с годишната инфор-
мация на ЦПО в по-пълно съответствие с показателите за осигуряване на качеството 
по ЕРРОК в ПОО

Таблица 17

Показател от ЕРРОК в ПОО Индикатори от годишни доклади за 
дейността на ЦПО

№ 1 Значение на системите за осигуряване 
на качество за институтите, предоставящи 
ПОО:
а) дял на институтите, предоставящи ПОО, 
използващи вътрешните системи осигуряване 
на качеството, определени от закон/по собст-
вена инициатива
б) дял на акредитираните институти, предос-
тавящи ПОО

Да се включи нов sheet за самооценка 
по този показател с колони, включва-
щи някои от „Примерни дескриптори 
на равнище институти, предоставящи 
ПОО”, напр.:
- ЦПО прави/участва в проучвания на 
местни/индивидуални потребности от 
ПО;
- Поддържат се партньорства с: други 
ЦПО, работодатели, община и др.във 
връзка с проучване, провеждане на 
ПОО и обратна връзка;
- Екипът на ЦПО участва в планирането 
на дейностите на ЦПО;
- Системата за осигуряване на качество 
е представена на достъпно място (в 
офиса, в Интернет страницата и др.);
- ЦПО има план за определяне на 
потребностите от обучение и за раз-
витието на уменията на екипа (вкл. на 
обучаващите);
- ЦПО извършва периодично самооцен-
ка и сравнява получените резултати с 
други подобни институции ;
- Резултатите от работата на ЦПО, както 
и от оценките (самооценките)се публи-
куват на достъпни места;
- ЦПО оценява удовлетворението на 
обучаваните, както и на обучаващите;
- Резултатите от процеса на оценяване 
се обсъждат със съответните заинтере-
совани страни и се изготвят съответни 
планове за действие.

№ 2 Инвестиции в обучението на учители 
и обучаващи:
а) дял на учителите и обучаващите, участва-
щи в допълнително обучение
б) размер на инвестираните средства

В годишния доклад да се изисква ин-
формация за:
- Брой обучители, които ЦПО е обучил 
или е изпратил на обучение;
- Общ брой обучители, ангажирани в 
ЦПО за съответната година;
- Процент обучители, посетили обучение 
(в отделна колона с формула за изчис-
ляване на процента);
- Продължителност на обучението.
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Показател от ЕРРОК в ПОО Индикатори от годишни доклади за 
дейността на ЦПО

№ 3 Процент на участие в програмите за 
ПОО:
Брой на участниците в програмите за ПОО, 
според вида на програмата и индивидуалните 
критерии

В годишния доклад да се изисква ин-
формация за:
- Брой курсове със степен на ПК;
- Брой курсове по част от професията;
- Брой обучени лица;
- Вид на курсовете - краткосрочни или 
дългосрочни (би могло да се посочва и 
продължителността на курса).

№ 4 Процент на завършване на програмите 
за ПОО:
Брой лица, успешно завършили/изоставили 
програми за ПОО според вида на програмата 
и индивидуалните критерии.

В годишния доклад да се изисква ин-
формация за:
- Брой издадени удостоверения;
- Брой издадени свидетелства;
- Брой свидетелства за правоспособ-
ност;
- Въвеждане на колона брой незавърши-
ли обучението и колона за изчисляване 
на процента на незавършили от всички 
обучавани (с формула).

№ 5 Процент на намиране на работа по 
програмите за ПОО:
а) ориентиране на обучаващите се по ПОО 
в определен момент след завършване на 
обучението според вида на програмата и 
индивидуалните критерии;
б) дял на обучаващите се по ПОО, намерили 
работа в определен момент след завършване 
на обучението, според вида на програмата и 
индивидуалните критерии.

В годишния доклад да се изисква ин-
формация за:
- Брой завършили обучение, които 
са наети на работа по професията, 
по която са завършили обучение в 
рамките на календарната година (или 
6 месеца след завършване на обуче-
нието или др.)

№ 6 Използване на придобитите умения 
на работното място:
а) информация относно работното място, по-
лучено от отделните лица след завършване 
на обучението според вида на обучението и 
индивидуалните критерии
б) процент на удовлетворение на отделните 
лица и на работодателите от придобитите 
умения/способности 

Не може да бъде обект на Годишния 
доклад на ЦПО

№ 7 Процент на безработицата според ин-
дивидуалните критерии

От данни на НСИ

№ 8 Превес на уязвими групи:
а) процент на участници в ПОО, класифицира-
ни като групи в неравностойно положение (в 
определени райони или области, привличащи 
работна ръка) според възрастта и пола;
б) процент на успеваемост на групите в не-
равностойно положение според възрастта и 
пола

Може да се включи нов sheet или колона 
в информация за обучаваните:
- брой обучени и брой завършили обуче-
ние лица в неравностойно положение



157

Показател от ЕРРОК в ПОО Индикатори от годишни доклади за 
дейността на ЦПО

№ 9 Механизми за определяне на потреб-
ностите от обучение на пазара на труда:
а) информация относно механизмите, съз-
дадени с цел да определят променящите се 
изисквания на различни равнища;
б) доказателства за тяхната ефективност.

Не може да бъде обект на Годишния 
доклад на ЦПО. Не е задача на ЦПО, а 
елемент на политиката на държавата

№ 10 Схеми, използвани за насърчаване 
на по-лесен достъп до ПОО:
а) информация относно съществуващите на 
различни равнища схеми;
б) доказателства за тяхната ефективност.

Може да се включи sheet „средства за 
информиране на гражданите за въз-
можностите за обучение, използвани 
от всеки ЦПО”

Основни изводи
1. Годишната информация от лицензираните ЦПО дава възможност на НАПОО да 

установи като обем дейностите, извършвани от ЦПО и да направи сравнение между тях 
по различни показатели.

2. Анализът за дейността на ЦПО през 2008 г. показва, че ЦПО имат готовност, както 
и умения за подготвяне и представяне на доклади с годишна информация, по разработени 
от НАПОО индикатори, включени във формуляра за годишна информация за дейността 
на ЦПО. 

3. Годишната информация от лицензираните ЦПО може да се ползва от НАПОО 
както в предстоящите дейности по установяване на система за осигуряване на качество 
на професионалното обучение, така и при разработване на новите модули на ИИС. 

4. Необходима е промяна във формуляра за годишна информация с цел ориентиране 
на част от индикаторите към показателите от ЕРРОК в ПОО, а също и за предотвратяване 
на грешки при попълването му.

5. Трябва да се промени методиката за представяне на годишните доклади - с цел 
да се гарантира верността на информацията, съдържаща се в тях и за постигане на по-
висока степен на прозрачност и информираност. 

6. Анализът на дейността на ЦПО трябва да се публикува и данните от него да се 
препоръчат за ползване от институции, които в рамките на различни процедури правят 
оценки на проекти на лицензирани ЦПО.

7. Анализът на годишните доклади на ЦПО за 2008 г. да се предостави на екипа, 
който ще бъде ангажиран с разработване на новите модули на ИИС.
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Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по 
професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) 
по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, 
които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Национал-
ната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на 
министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и 
ведомства. С ДОИ за придобиване на квалификация по професии се определят профе-
сионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни 
за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение завършващо 
с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за 
професионално обучение.

1. Предназначение на Рамковите изисквания за разработване на Държавни об-
разователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

Рамковите изисквания осигуряват единен подход, структурно и терминологично 
единство при разработването на Държавни образователни изисквания (ДОИ) за придо-
биване на квалификация по професиите от Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО).

Рамковите изисквания са предназначени за екипите, на които е възложено разра-
ботването и оценяването на проектите на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии.

2. Законова основа за разработването на Държавни образователни изисквания 
за придобиване на квалификация по професия

Разработването на Държавните образователни изисквания за придобиване на ква-
лификация по професия е на базата на Закона за народната просвета, обнародван, ДВ, 
бр. 86, 1991 г. (ЗНП) и Закона за професионалното образование и обучение, обнародван 
ДВ, бр. 68, 1999 г., (ЗПОО).

Текстовете, с които се регламентира разработването и утвърждаването на ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии са включени във:

2.1. Чл. 16, т. 7 от ЗНП
„Държавните образователни изисквания се отнасят за придобиването на квалифика-

ция по професии.”
2.2. Чл. 17, т. 3 от ЗНП
„Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по профе-

сия се приемат с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със 
съответните министерства и ведомства”.

2.3. Чл. 27, ал. 7 от ЗПОО
„Задължителната професионална подготовка, задължителната чуждоезикова под-

готовка по професията и избираемата подготовка се определят съгласно държавните 
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.”

2.4. Чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО
„Националната агенция за професионално образование и обучение разработва и пред-

лага на министъра на образованието и науката държавните образователни изисквания 
за придобиване на квалификация по професии”.

2.5. Чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗПОО
„Министерството на образованието и науката провежда държавната политика в облас-

тта на професионалното образование и обучение, като приема държавните образователни 
изисквания за придобиване на квалификация по професии.”

3. Основни функции на Държавните образователни изисквания за придобива-
не на квалификация по професия

• ДОИ определят компетенциите, необходими за упражняване на професията;
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• Осигуряват качеството на обучението;
• Гарантират прозрачност на професионалните квалификации;
• Създават възможности за установяване на формално и неформално придобитите 

знания и умения;
• Осигуряват равностойност на документите за професионална квалификация, изда-

вани от различни обучаващи институции;
• Осигуряват връзка с изискванията на пазара на труда;
• Информират кандидатите за обучение, работодателите и обучаващите за резулта-

тите от обучението по конкретна професия.

4. Структура на Държавните образователни изисквания за придобиване на ква-
лификация по професии

4.1. Структурата на ДОИ за придобиване на квалификация по професи включва 
следните елементи:

• Заглавна страница
• Входни характеристики
• Описание на професията
• Цели на обучението
• Резултати от ученето
• Изисквания към материалната база
• Изисквания към обучаващите
4.2. Заглавна страница
Заглавната страница съдържа следната информация:
4.2.1. Код и наименование на професионалното направление от СППОО;
4.2.2. Код и наименование на професията от СППОО;
4.2.3. Степен на професионална квалификация според СППОО в съответствие със 

ЗПОО;
4.2.4. Код и наименование на специалностите, включени в професията, съгласно 

СППОО;
4.2.5. Година на разработване и на актуализиране.
4.3. Входни характеристики
Входните характеристики съдържат информация за:
4.3.1. Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за 

възрастни в съответствие със ЗПОО;
4.3.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит.

4.4. Описание на професията
Описанието на професията се разработва на базата на анализ на работни места в 

предприятията, където може да бъде назначено лице, притежаващо квалификация по 
съответната професия.

В описанието се съдържа информация за:
4.4.1. Трудовите дейности;
4.4.2. Отговорностите при изпълнение на трудовите дейности;
4.4.3. Личностните качества, необходими за изпълнение на трудовите дейности;
4.4.4. Особеностите на условията на труд;
4.4.5. Оборудването и инструментите - машини, съоръжения, документация и др., 

използвани за изпълнение трудовите дейности;
4.4.6. Изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзако-

нови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.);
4.4.7. Възможности за продължаване на професионалното обучение;
4.4.8. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класифи-

кация на професиите и длъжностите (НКПД).
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4.5. Цели на обучението
Целите на обучението са насочени към усвояване на компетенции, необходими за 

упражняване на професията.
В Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 

се формулират цели на обучение по:
4.5.1. Общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професи-

онални направления;
4.5.2. Отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички про-

фесии от професионалното направление;
4.5.3. Специфичната за всяка професия, задължителна професионална подготовка.

4.6. Резултати от ученето
Резултатите от ученето представляват знания, умения и личностни качества, които 

са придобити в професионалното образование, професионалното обучение или чрез 
професионален опит и могат да бъдат демонстрирани.

Резултатите от ученето трябва да бъдат ясни, конкретни и измерими.
Резултатите от ученето се представят по компетенции, като една компетенция може 

да има повече от един резултат от ученето.
Компетенцията показва способността на лицето да изпълнява определена трудова 

дейност.
Компетенциите и съответните резултати от ученето може да се групират в единици 

или модули като основа за разработване на учебните планове и програми.
За професии с две или повече специалности, компетенциите и съответните резултати 

от ученето се описват в две групи:
• Общи за професията, които са приложими за всички специалности;
• Специфични за всяка специалност в рамките на професията.
Компетенциите и резултатите от ученето се представят в следната таблица:

Компетенция Резултати от ученето

4.7. Изисквания за материалната база
В ДОИ се посочат се общите изисквания към материалната база - помещения, обо-

рудване, обзавеждане и др., необходими за провеждане на обучението по теория и по 
практика на професията с цел придобиване на заложените в ДОИ компетенции.

4.8. Изисквания към обучаващите
В ДОИ се посочват изискванията към обучаващите по отношение на специалност, обра-

зователно-квалификационна степен, професионална квалификация и правоспособност.
В ДОИ трябва се включат и изисквания към обучаващите, свързани с актуализиране 

на знанията и уменията.

5. Процедури за разработване, преглед и актуализиране на Държавните обра-
зователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

Проектите на Държавните образователни изисквания за придобиване на квалифика-
ция по професии се изготвят в съответствие с „Методически указания за разработване 
на ДОИ за придобиване на квалификация по професии” и „Правила за условията и реда 
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за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии”. В изпълнение 
на ЗПОО, разработването, оценяването, съгласуването и актуализирането на ДОИ се 
извършва с активното участие на социалните партньори.

Предложения за преглед и актуализиране на действащи ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии могат да се правят от национално представителните орга-
низации на работодателите, синдикатите, както и от структури на държавната админи-
страция. Предложенията се внасят в НАПОО и се разглеждат от експертните комисии 
по професионални направления и от Управителния съвет на НАПОО, в съответствие с 
процедурата регламентирана в „Правила за условията и реда за разработване на ДОИ 
за придобиване на квалификация по професии”.

Речник на нови термини:

Квалификация се придобива когато компетентен орган валидира знания, умения 
и компетенции, придобити от индивида в резултат на различни видове учене или 
професионален опит. Обикновено компетентният орган издава сертификат доказ-
ващ квалификацията. Квалификацията дава възможност на лицето за реализация на 
пазара на труда и за по-нататъшно обучение.

Единица - набор от знания, умения и компетенции, които са част от квалифика-
ция. Единица може да бъде най-малката част на квалификацията, която може да бъде 
оценена и валидирана. Определението е на базата на работния документ за създаване 
на „Европейска система за трансфер на кредити за професионалното образование и 
обучение”.

Резултатите от ученето представляват знания, умения и личностни качества, 
които са придобити в професионалното образование, професионалното обучение 
или чрез професионален опит и могат да бъдат демонстрирани. Определението е 
формулирано на базата на Европейска квалификационна рамка.

Компетенцията показва способността на лицето да изпълнява определена тру-
дова дейност.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
за разработване на Държавни образователни изисквания за 

придобиване на квалификация по професии
(Приети от УС на НАПОО с протокол 08/ 19.09.2007 г.)

Методическите указания имат за цел да подпомогнат разработването на проекти на дър-
жавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии 
от Списък на професиите за професионално образование и обучение (2007г.). Те са раз-
работени на базата на „Рамкови изисквания за разработване на Държавни образователни 
изисквания за придобиване на квалификация по професии” (приети от УС на НАПОО с 
Протокол № 7 от 11.07.2001 г. и утвърдени от министъра на образованието и науката, акту-
ализирани и одобрени от УС на НАПОО с протокол № 7/ 18.07.2007 г. ) и на опита, натрупан 
при изготвяне на ДОИ за придобиване на квалификация по професии, както и по проект 
PHARE 2003 BG 2003/004 - 937.05.03 „Професионална квалификация”.
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Стъпки за разработванe на ДОИ за придобиване на 
квалификация по професии 

1. Първа стъпка - подготвителен етап:
- Списък на професиите за професионално обра-

зование и обучение (2007 г.) ;
- Рамкови изисквания за разработване на ДОИ за 

придобиване на квалификация по професии (актуализи-
ран вариант, 2007г.);

- Рамкови програми за придобиване на професио-
нална квалификация;

- Закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се за съответното професи-
онално направление;

- Доклади, анализи и насоки за състоянието и перспективите за развитие на съот-
ветния отрасъл;

- Одобрени проекти на ДОИ за придобиване на квалификация по професии от съ-
ответното професионално направление;

- Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.
Разработващите проекта на ДОИ по конкретна професия от Списъка на професи-

ите за професионално образование и обучение (СППОО) трябва да разпределят зада-
чите помежду си и да създадат вътрешна организация на работата за изпълнение на 
задачата, в срока, определен в сключените договори.

2. Втора стъпка - разработване на структурен елемент „Описание на профе-
сията”

Какво се разбира под термина „професия” от СППОО?
Професията е съвкупност от сходни знания, умения и лични качества, придобити 

в резултат на обучение или трудов опит и определящи способността за реализация на 
определени видове длъжности.

Какво се разбира под термина „длъжност”?
Длъжността е съвкупност от функции, задачи и специфични изисквания към лице-

то, описани като знания и умения за конкретен вид трудова дейност/дейности, изпълня-
вани на работно място.

Какво представлява „описание на професията”?
Описанието на професията представлява обобщение на длъжностите, които може 

да се заемат от лица, придобили професионална квалификация по конкретната профе-
сия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Длъжностите, на които може да бъде назначено лице, придобило професионална 
квалификация по конкретна професия са посочени в последната колона на таблицата, с 
която се публикува СППОО. Поради периодичната актуализация на НКПД, е необходимо 
да се проучват всички възможни длъжности (актуална информация за НКПД има на Ин-
тернет страницата на МТСП) -http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp

Какви са основните изисквания към „описанието на професията”?
Описанието трябва да бъде достоверно - представя обобщена картина на основ-

ните (типичните) трудови дейности, които изпълняват лицата, упражняващи съответната 
професия; предметите и средствата на труда, както и необходимите компетенции за ка-
чествено изпълнение на трудовите дейности.

Описанието трябва да бъде ориентирано към тенденциите в развитието на отрасъ-
ла - нови технологии, материали, техника.

• Какво прави? Какви трудови задачи се възлагат 
на лице, назначено на конкретна длъжност? Какви за-
дължения има?

• Как го прави? Какви методи използва?

Преди да започнете работа
по ДОИ е необходимо да
намерите, прочетете и
анализирате следните
документи:

За да направите „описание
на професията” трябва да
отговорите на следните
въпроси:
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• С какво работи? Какви инструменти, машини, екипировка използва? Ръчно или 
машинно? 

• Какъв е резултата? Какъв продукт трябва да се получи при всяка от дейностите 
(задачите) - изделие, документ, договор, споразумение, др.?

• Къде е работното място? При какви условия работи, при какво работно време?
• Какви изисквания има към лицата за да бъдат назначени на тази длъжност? Как-

ва квалификация е необходимо да притежава лицето, за да практикува професията - об-
разование, степен на професионална квалификация, знания, умения, правоспособност, 
лични качества, физически характеристики и др.?

• Намерете длъжностни характеристики (описания 
на длъжностите) от различни предприятия в съответния 
сектор;

• Посетете и наблюдавайте лица, назначени на 
конкретните длъжности на работните им места;

• Направете интервюта и анкети с работодатели и 
лица, упражняващи професията и др. (анкетите трябва 

да се приложат към проекта на ДОИ по професията, който разработващите представят 
в НАПОО).

• Опитайте се да извлечете информация от работодателите за предстоящи нововъ-
ведения в технологията и организацията на работата, както и за тенденциите в развити-
ето на съответния отрасъл в близък и средносрочен план.

Примерен въпросник е приложен към настоящите Методически указания.
Кои дейности трябва да се включат в „описанието на професията”?
Направените от вас проучвания ще включват широк спектър от дейности, изпълня-

вани от лица, назначени в различни предприятия на различни работни места. Дейност-
ите може да бъдат разделени условно на две групи - основни и допълнителни. В ДОИ 
трябва да бъдат описани основните дейности и в обучението по дадена професия да се 
изисква усвояване на необходимите за тяхното изпълнение компетенции.

Предлагаме няколко практични съвета, които може 
да се ползват за да се прецени дали дадена дейност е 
основна или не. Преценете:

- Дали неумението на обучаваният да изпълнява 
тази дейност може да попречи да бъде назначен;

- Дали тази дейност може да се извършва от лица, назначени на други длъжности 
(изискващи различна професионална квалификация);

- Доколко тази дейност е в съответствие с целите, наложили създаването на кон-
кретната длъжност;

- Колко време (дневно, седмично) назначеният на определената длъжност отделя 
за изпълнение на тази дейност? Колко често се извършва тази дейност?

Примери:
Търговска компания с партньори от Япония изисква офис-секретарката да знае 

японски. Кореспонденцията и разговорите на японски са важни за конкретната ком-
пания, но не могат да бъдат елемент на ДОИ - в преобладаващата част от пред-
приятията не се изисква от офис - секретаря да знае японски. В някои предприятия 
тази кореспонденция се води от преводач. 

В много работилници за ремонт на телевизори се възлага на някои от монтьор-
ите да попълват първични счетоводни документи. Воденето на тази документация 
няма нищо общо с целта, за която е създадена длъжността „монтьор”. Повечето 
монтьори в даден сервиз не се занимават с такава дейност, а с типичната за заема-
ната длъжност.

В посочените примери комуникацията на японски и попълването на първични 
счетоводни документи очевидно не са основни дейности.

Как ще намерите информа-
ция, необходима за разра-
ботване на „описанието
на професията”?

Как ще разберете кои
дейности са основни за
дадена професия?
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• суровини, материали;
• работна документация - планове, чертежи, пра-

вилници, нормативни документи;
• инструменти, машини, приспособления, измерва-

телна апаратура, съоръжения;
• лични предпазни средства, работно облекло.

Пример
Професия Ресторантьор
В своята професионална дейност ресторантьорът използва следните пред-

мети и средства на труда: хранителни продукти, технологично обзавеждане на за-
веденията за хранене и развлечения, технически средства за обезопасяване на тех-
нологичното обзавеждане и помещенията, работно облекло, лични и колективни 
предпазни средства, компютър, складово оборудване, работна документация, норма-
тивни документи.

• Особености на работното време - напр. серви-
тьорът работи често до късно през нощта, операторът 
в химичното производство работи често на три смени 
(при непрекъснато производство), строителят има веро-
ятност да работи интензивно през определени сезони - 
пролет, лято и есен, а зимата често не е ангажиран.

• Особености на работната среда - операторът в текстилното производство работи 
често в помещения с висока влажност и шум, растениевъдът работи предимно на откри-
то при силно слънце, дъжд, вятър, цъфтеж на растенията и др.

• Повторяемост на дейностите - операторът в текстилното производство извършва 
еднообразна рутинна работа, бижутерът извършва различни дейности в зависимост от 
поръчката (камък, златно изделие, керамично изделие, пръстен, колие), строителният 
техник извършва различни дейности в съответствие с етапа на строителство (напр. под-
готвителни работи, груб строеж, предаване на обект)

• Местополжение на работното място - напр. аниматорът се движи с групата турис-
ти (пътува), операторът в текстилното производство е на едно и също работно място, 
операторът на компютър седи продължително време на бюрото си.

Пример
Професия Ресторантьор
Ресторантьорите могат да работят в малки и средни заведения за хранене 

и развлечения /бюфети, ресторанти, сладкарници, кафенета и др./. По време на ра-
бота ресторантьорът може да бъде в салона, кухнята или склада на заведението. 
Работното време на ресторантьорите се определя от спецификата на заведение-
то  - през деня, до късно вечерта, през нощта и др.

• Отговорности, свързани с качеството на собстве-
ната работа;

• Отговорности за предмети и средства на труда 
(машини и съоръжения);

• Отговорност за работата и сигурността на други 
хора.

Тези отговорности са свързани със степента на 
професионална квалификация на съответната професия.

Пример
Професия Ресторантьор
Обикновено ресторантьорът сам управлява персонала и носи отговорност за 

работата на заведението.

Какви особености на
условията на труд трябва 
да се включат в „описани-
ето на професията”?

Какви отговорности при
изпълнение на трудовите
дейности трябва да се
включат в „описанието на
професията”?

Какви предмети и средства 
на труда трябва да се
включат в „описанието на
професията”?
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• отбележете в таблицата колко (до каква степен) 
са ангажирани посочените качества при практикуване 
на професията;

• включете в описанието на професията само оне-
зи, които сте посочили, че се ангажират постоянно;

• ако считате, че таблицата е непълна, може да до-
пълните в описанието на професията и други качества.

Наименование на качеството оценка
никак рядко често посто-

янно

Психически качества
1 Умения за пренагласа (за работа при променящи се 

задачи и условия,
2 Издръжливост на работа при еднообразна рутинна 

дейност
3 Способност за откриване, разпознаване, запомняне на 

обекти и специфични сигнали в трудовата дейност
4 Умение за вземане на решение (бързо, адекватно, от-

говорно в отговор на индикации и сигнали от страна на 
трудовата ситуация и среда)

5 Интелектуални способности
Концентрация на вниманието и наблюдателност
Памет
Логическо мислене и комбинативност
Съобразителност и гъвкавост
Генериране на идеи и нестандартни решения
Пространствена представа и въображение
Планиране и организиране на дейността
Прогностично мислене

6 Издържливост на напрегната работа и стрес
7 Усет за форма и пространство
8 Умение за оформяне
9 Усет за числа и математически способности

10 Технически усет и способности
11 Умение за устно изразяване
12 Умение за писмено изразяване

Личностни качества
1 Готовност за самостоятелен труд
2 Готовност за работа в екип
3 Дисциплинираност (готовност за точно и прецизно 

спазване на инструкции, указания, изисквания)
4 Хрумвания, импровизации
5 Търпение и упоритост
6 Умение за работа с хора
7 Умение за убеждаване и водене на преговори
8 Организиране на колективна трудова дейност
9 Упражняване на контрол и оценяване на дейността на 

други хора

Как се определят лично-
стните качества, които са 
необходими за практикува-
не на професията?
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10 Умение за поемане на риск
11 Умение за справяне с критични ситуации
12 Отговорност
13 Коректност и такт
14 Лоялност
15 Самоконтрол
16 Предприемчивост
17 Настойчивост
18 Инициативност
19 Гъвкавост
20 Обноски, външен вид

Други - напишете какви
Ако за практикуване на професията са необходими специфични физически качест-

ва, те също може да бъдат посочени. Например: издържливост на ходене, вдигане на 
тежки предмети и др.

Пример
Професия Ресторантьор
При упражняването на професията се изискват умения за комуникация с 

клиенти, умения за управление на персонала, умения за поддържане на добра 
хигиена и външен вид.

Ако практикуването на професията изисква 
придобиване на правоспособност, това трябва да се 
посочи, като се цитира нормативния документ, определящ 
това изискване, както и условията за придобиване на 
правоспособност. Ако за упражняване на професията 

има други изисквания (трудов стаж, възраст и др.), трябва да се цитира нормативния 
документ, определящ тези изисквания.

Пример
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”
За да има право да управлява подемно-транспортна техника, лице придобило 

втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на подемно-
транспортна техника” трябва да получи правоспособност при условията на Наредбата 
за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии 
по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (Наредба № 
1 от 2002 г. на МОН и МТСП) и Наредба № 9 от 2005 г. на МТС за изискванията за 
експлоатационна годност на пристанищата:

Лицата, извършващи заваръчни дейности при практикуване на професията, 
трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
придобиване на правоспособност по заваряване (Наредба № 7, ДВ, бр. 100 от 2002 г.).

Трябва да се опишат възможностите и условията за продължаване на 
професионалното обучение в рамките на системата за 
ПОО или извън нея.

Пример
Професия Ресторантьор
Придобилият трета степен на професионална 

квалификация по професия „Ресторантьор” може 
да продължи обучението си за придобиване на професионална квалификация по 
друга професия от професионалното направление: „Хотелиер”, „Администратор в 
хотелиерството” - и двете с трета степен на професионална квалификация, както 

Какво трябва да се пише в
„изисквания за упражнява-
не на професията”?

Кои възможности за
продължаване на профе-
сионалното обучение
трябва да се посочат?
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и за четвърта степен по същата професия или по професията „Хотелиер”, като 
обучението по общата, отрасловата, както и част от специфичната по професията 
професионална подготовка се зачита.

Трябва да се изброят видовете предприятия, в които лице завършило обучение 
по конкретната професия може да работи, както 
и длъжностите, на които може да бъде назначено 
съгласно Националната класификация на професиите 
и длъжностите (НКПД-2006).

Пример
Професия Ресторантьор
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията 

„Ресторантьор” може да постъпи на работа на следните длъжности от Националната 
класификация на професиите и длъжностите ( НКПД, 2005 г.): 1315-3001 Гостилничар, 
1315-3002 Съдържател ресторант, 1315-3003 Управител заведение за обществено 
хранене, 1315-3010 Управител ресторант на самообслужване, 1315-3011 Управител 
сладкарница/кафене, 1315-3012 Управител снек-бар.

• Прочетете изискванията за входящо образователно равнище от ЗПОО.
• При организиране на професионално образование 

в институциите от системата на народната просвета, 
входящото образователно равнище е посочено в чл. 
8, ал. (4) на ЗПОО, а именно за придобиване на първа 
степен на професионална квалификация - завършен VI 
клас; за втора и трета степен - завършени VII клас или 
основно образование; за четвърта степен - завършено 

средно образование.
• При организиране на професионално обучение (без общообразователна 

подготовка) за минимално входящо образователно равнище за придобиване на 
съответните степени на професионална квалификация се считат изискванията на чл.8, 
ал. (5) на ЗПОО: за първа степен - завършен 6 клас; за втора степен - завършен 10 клас; 
за трета степен - средно образование или придобито право за явяване на държавни 
зрелостни изпити за завършване на средно образование (тук трябва да се посочи кое от 
двете); за четвърта степен - завършено средно образование.

Пример:
За обучение на ученици по професията 346020 Офис - секретар - втора степен 

на професионална квалификация входящото образователно равнище е основно 
образование.

За обучение на възрастни по професията 346020; Офис - секретар - втора 
степен на професионална квалификация входящото образователно равнище е 10 
клас.

Входящо квалификационно равнище или професионален опит се изискват при 
продължаване на обучението.

Пример:
За обучение по професията 345020 „Фирмен мениджър” специалност „Менидж-

мънт в производството на облекло и в модния дизайн” - четвърта степен на професи-
онална квалификация се изисква кандидатите за обучение да са завършили професио-
нално обучение (или да притежават свидетелства за професионална квалификация) 
по професиите: 542010 „Десенатор на текстил”, 542040 „Моделиер - технолог на 
облекло”, 214010 „Дизайнер”, специалност „Моден дизайн”.

Как се определят
изискванията за входящо
образователно или 
квалификационно 
равнище?

Какви възможности за
професионална 
реализация
трябва да се посочат?
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3. Трета стъпка - разработване на структурен компонент „Цели на обучение-
то”

Целта/целите на обучение отразяват желаните резултати (постижения на обучава-
ния) в резултат на проведено обучение за придобиване на професионална квалифика-
ция по дадена професия.

Формулирайте целите като намерение или стре-
меж, обикновено в бъдеще време. Изразите трябва да 
бъдат лаконични, за разлика от резултатите от обуче-
ние, които са по-детайлни.

При формулиране на целите на обучението използвайте глаголите от „Таксономия 
на Блум за целите на образованието” - дори само прочитането на глаголите от таблицата 
ще ви помогне за избор на най-правилния. Правилата за формулиране на „резултати от 
ученето” трябва да се спазват и при формулиране на „целите на обучение”.

• здравословно и безопасно упражняване на изу-
чаваната професия и опазване на околната среда;

• изработване и попълване на отчети, доклади, за-
явки, трудова автобиография;

• сключване на трудов договор и спазване на пра-
вата и задълженията произтичащи от него;

• за работа в екип, комуникация с колеги и клиенти;
• работа с компютър;
• комуникация и кореспонденция на чужд език.
Целите, посочени в базисната подготовка се отнасят за всички професии от СПО-

ОО, но не са напълно еднакви - те трябва да бъдат обвързани със спецификата на про-
фесията.

Пример 1:
Грешна формулировка
- Да знае и прилага общите правила за работа с компютър; да ползва програмни 
продукти в своята работа. (неточно, неясно - кои са общите правила, възможно 
ли е някой да ползва всички програмни продукти):
- Да намира и съхранява информация в компютъра, да създава документ обеди-
няващ текст и таблица с WORD for WINDOWS, да създава чертежи с помощта 
на AutoCAD (съществуват много програми за създаване на текст, таблица и 

Как да се формулират
„целите на обучението”?

Какви „цели на 
обучението” трябва да 
се заложат в базисната 
подготовка?
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чертежи, различни от написаните - не бива да се упоменават имена на програм-
ни продукти)
Правилна формулировка:
- Да намира и съхранява информация в компютъра, да създава елементарен 
текст и да попълва отчети и ведомости; (за лаборант, администратор в хо-
тел и др.) или
- Да намира и съхранява информация в компютъра, да създава документ обеди-
няващ текст и таблица, да създава чертежи с помощта на графичен редактор 
(за строителен, машинен техник и др.)

Пример 2
След завършване на обучението по професия «Офис-мениджър», обучаваният 

трябва да:
- работи с оборудването и офис-техниката в съответствие с основните пра-
вила за безопасна работа, не замърсява с работата си околната среда;
- познава стопанското устройство на страната, да разбира съществуващите 
икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, кои-
то ги пораждат;
- търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съ-
гласно Кодекса на труда, и в изпълнение на сключения от него трудов договор;
- участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съ-
действа и търси помощ от тях; да се отнася с чувство за отговорност при 
изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в дейността на фирмата, предприятието или 
институцията, старае се да повишава квалификацията си;
- осъществява комуникация с клиенти и колеги на различни равнища като позна-
вауправленската структура на фирмата.
- умее да попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи, CV, молба и др.;
- намира и съхранява информация в компютъра, да създава документ, обединя-
ващ текст,
графика и таблица, да намира информация в INTERNET, да ползва електронна 
поща и др.;
- осъществява свободна комуникация на чужд език с клиентите на фирмата.

Какви „цели на обучението” трябва да се заложат в отрасловата и специфич-
ната за професията подготовка?

При формулиране на целите, насочени към общата за отрасъла професионална 
подготовка се включват онези цели, които са общи за всички професии в конкретното 
професионално направление. При формулиране на целите на обучението е препоръчи-
телно да се използва „Таксономия на Блум за целите на образованието”.

Пример 1
Професия „Моделиер” и професия „Десенатор на текстил” са в професионално 

направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия”

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подго-
товка, единна за всички професии от професионално направление „Производ-
ство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия”

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
производството на текстил;
- познава основните суровини и материали в производството на текстил и об-
лекло, технологичното им предназначение;
- познава основните процеси, машини и съоръжения в производството на тек-
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стил и облекло, знае правилата за транспорт и съхранение на суровини и гото-
ви продукти;
- познава и използва стандартизирани и унифицирани разходно-нормативни до-
кументи за производството на изделия; оперира с офис-техниката на работ-
ното си място;
- познава организацията на фирмата и правомощията (йерархията) на длъж-
ностните лица.

Цели на обучението по специфичната за професия “Десенатор на тек-
стил”, специалност “Компютърно проектиране и десениране на тъкани площ-
ни изделия” професионална подготовка.

След завършване на обучението обучаваният трябва да умее да създава проек-
ти на десени чрез фигурално преплитане на основните и вътъчните нишки или чрез 
нанасяне на рисунка върху готов плат и да възпроизвежда десените, като:

- познава основните текстилни суровини, техните свойства, приложение и въз-
можности за създаване на ефекти по тъканта;
- разработва текстилна рисунка, като я съобразява с вида на материала, пред-
назначението на тъканта и модните тенденции;
- прилага различните видове сплитки за създаване на десени чрез фигурално и 
цветово преплитане на нишките;
- проектира жакардов десен и жакардова тъкачна рисунка;
- използва CAD системи за проектиране и десениране на тъкани;
- познава особеностите на апретурната обработка и цветовото оформление 
на тъканите чрез багрене и печатане;

Цели на обучението по специфичната за професия “Моделиер” специал-
ност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

След завършване на обучението обучаваният трябва да може да:
-разпознава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на 
облекло от текстил;
-работи на основните видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за 
влаго-топлинна обработка, използвани в производството на облекло от тек-
стил;
-разчита скици на модели;
-чертае основни конструкции и моделни разработки, изработва кройки и шабло-
ни на облеклото и ги размножава по размери и ръстове;
-съставя разходни норми на материали и труд;
-разработва и прилага технологичната последователност за изработване на 
видове облекло от текстил, адаптира се бързо за промяна на технологията 
при въвеждане на нови машини и съоръжения;
-контролира качеството на извършената работа в съответствие с норматив-
ните изисквания;
-планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали 
проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност.

4. Четвърта стъпка - разработване на структурен компонент „Резултати от 
ученето”

Резултатите от ученето представляват знания, умения и личностни качества, които 
са придобити в професионалното образование, професионалното обучение или чрез 
професионален опит и могат да бъдат демонстрирани.

На какви изисквания трябва да отговарят добре формулираните „резултати 
от ученето”?

Резултатите от ученето трябва да бъдат:
• Конкретни - да се фокусират върху това, което обучаваният трябва да може да 

прави или да знае;
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• Разбираеми - да са ясни за всички въвлечени в процеса на обучение;
• Постижими - съобразени с изискваното минимално образователно равнище и 

степента на професионална квалификация;
• Доказуеми - всяко лице да може да докаже, че е постигнало определен резул-

тат;
• Измерими - даващи мярката /нивото - колко добре обучаваният би трябвало да 

го прави/ при какви условия/ в съответствие с какви изисквания;
• Реалистични - да могат да се постигнат в рамките на определеното за съответ-

ното обучение време).
• Формулирайте компетенциите, които трябва да се 

усвоят, за да може обучаваният да изпълнява основните 
дейности, посочени в „Описанието на професията”;

• За всяка компетенция посочете какви знания и 
умения трябва да се усвоят в процеса на обучение.

Групирането може да стане по различни призна-
ци:

• еднотипно работно място / помещение / предпри-
ятие / кабинет;

• еднотипни предмети и средства на труда;
• еднакъв предмет на дейност.

Трябва ли за всяка специалност да се посочват различни резултати от учене-
то?

За професии с две или повече специалности, компетенциите и съответните резул-
тати от ученето се описват в две групи:

• Общи за професията, които са приложими за всички специалности;
• Специфични за всяка специалност в рамките на професията. 

Кой? Какво 
прави?

Какъв е предметът 
на дейност?
продукт, документ, 
изделие, процес - 
допълнение

При какви условия, колко добре, колко 
често, при какви изисквания (норматив-
ни и др.) и други?

Обучаваният съдейства за производство на 
продукти

които отговарят на изискванията на 
потребителите

Обучаваният проверява качеството и коли-
чеството на при-
готвените ястия

по отношение на съответствието им с 
посочените в рецептата количества и 
начин на оформяне и поднасяне (критерии, 
условие, стандарт, мярка за качество и 
количество)

Обучаваният изчислява сумата за плащане с помощта на калкулатор, касов апарат 
или компютър (условия, помощни сред-
ства)

Обучаваният подрежда масите и столове-
те в заведението 
за хранене

атрактивно, при спазване на необходи-
мите за правилно общуване с клиентите 
разстояния

Обучаваният избира такелажни сред-
ства и окачване

според вида на стоманобетонните еле-
менти

Как да групираме
„резултатите от ученето” 
по компетенции?

Как да групираме компе-
тенциите и съответните 
„резултати от ученето” в 
единици или модули?

Използвайте следната схе-
ма за да формулирате „ре-
зултатите от ученето”:
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Обучаваният транспор-
тира

вредните за окол-
ната среда строи-
телни материали

безопасно на територията на строител-
ната площадка

Обучаваният измерва основните елек-
трически величини 
и параметри на 
възли и устройства 
в електрониката

като правилно монтира и свързва измер-
вателните уреди

Подлогът „обучаваният” може да се пропусне.

Не използвайте думата „разбирам”. Тази 
дума е неясна и може да се интерпретира по раз-
лични начини. Понякога тя се използва в смисъл 
”знам какво означава”, понякога „мога да го правя”.

Също така е добре да се избягват: одобрява, ми-
сли, напълно разбира, знае, задълбочено познава, 

научава, запознат е с …, усвоява достатъчно знания за дадена работа, чувства, долавя, 
ясно му е, прилага наученото, прилага знанията.

Пример:
„Разбира технологичната последователност при отглеждането на различни 

трайни насаждения” може да се тълкува като:
1) Обучаваният разбира текстове, коментиращи отглеждането на трайни на-

саждения.
2) или „обучаваният умее да отглежда трайни насаждения, като спазва техно-

логичната последователност”

Некоректно: Описва и обяснява различни термини, които се използват в ИКТ  - не е 
ясно дали всички термини трябва да може да обяснява или определен обем (използва-
ни в точно определена сфера, или най-популярните)
Коректно: Описва характеристиките на локална компютърна мрежа.

Некоректно: Познава процеса на втвърдяване на бетона и може да провежда изпит-
ване на якостта му - тази формулировка включва в себе си един резултат „знания за 
втвърдяването на бетона” и една компетенция „умее да изпитва якостта на бето-
на”. Съдържа и два глагола, което е недопустимо. За да може да изпитва якостта 
на бетона дадено лице, то трябва да познава процеса на втвърдяване на бетона, 
умее да работи с машините, с които се изпитва якостта, подготвя пробни тела за 
изпитването при спазване на изискванията на БДС и др.

Некоректно: Познава разликите между автоматична и ръчна функция на дигитал-
ната камера - „познава” може да се използва със значението на „описва разликите, за 
които е прочел в инструкцията за работа с камера”, но също и със значение „избира 
правилно автоматична или ръчна функция в зависимост от условията, при които се 
изпълнява снимката/филмът”

Некоректно: Описва основни понятия в компютърните мрежи и знае разликите меж-
ду LAN и WAN - това са два различни резултата, използвани са два глагола, говори се 
за две различни „знания”.

Некоректно: Познава различните видове продукти за приготвяне на храни и напит-
ки - не е ясно какво означава „познава”.
Правилно: Описва различните видове продукти за приготвяне на храни и напитки - 

Кои думи са забранени 
при формулиране на 
„резултатите от учене-
то”?
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състав, условия за съхранение, предназначение, гастрономически качества, срок на 
годност. 
Разпознава различните видове продукти за приготвяне на храни и напитки

Некоректно:
Работи с компютър - това може да означава „попълва бланки за плащане наелектри-
чеството”, „създава и редактира текст”, „учи английски с помощта на специализиран 
за обучение софтуер” и др.
Правилно:
Създава и редактира техническа документация с компютър; 
или Създава и обработва текст и таблици, чертае диаграми.

Некоректно:
Организира и контролира група работници по експлоатация на съоръжения и инста-
лации в ТЕЦ. - много общо (това е формулировка, подходяща за цел, а не за резул-
тат)
Правилно:
- разпределя конкретните задачи между подчинените си;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните из-
исквания;
- осигурява необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти;
- отчита възложения труд и материали;
- прави предложения за поощряване и санкциониране на подчинените;
- оценява потребностите на подчинените за обучение;
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Таксономия на Блум за дефиниране на резултатите от ученето
(адаптирана версия)

Ключови глаголи за формулиране на знания (такива, които могат да бъдат разказани, на-
писани)

Категория Ключови глаголи Пример
Знание:
Способност на индивида 
да възстановява от памет-
та си информация, която 
е научил в миналото и от 
която се нуждае в даден 
момент

Дефинира, описва, иденти-
фицира, маркира, изрежда, 
свързва, назовава, подчер-
тава, спомня си, разпознава, 
възпроизвежда, подбира, 
заявява.

Цитира цени на стоките по памет 
пред клиента.
Изброява правилата за безопас-
ност при провеждане на изкопни 
работи.
Назовава правилата за провежда-
не на изследване под формата на 
анкета с клиентите на фирмата.

Разбиране: Разбира 
смисъла на инструкции, 
задачи, обяснения, фор-
мулирани по различен от 
изучавания в миналото 
начин. Изразява се със 
собствени думи

Схваща, преобразува, защи-
тава, различава, изчислява, 
обяснява, разширява, обоб-
щава, дава примери, загатва, 
интерпретира, перифразира, 
предвижда, пренаписва, ре-
зюмира, превежда обсъжда, 
сравнява

Оформя като текст инструкции, 
зададени от техническия ръково-
дител
Резюмира основните правила за 
разработване на тест.
Обяснява (преразказва) със 
собствени думи стъпките за из-
вършване на сложна задача.
Оформя инструкция за анкетьор-
ите;
Провежда устно анкета с клиенти-
те на фирмата;
Попълва дадените от клиентите 
отговори на въпросите от анкетата

Приложение: Прилага 
наученото в нова ситуация 
(за целите на ДОИ- в нова 
ситуация на работното 
място

Прилага, променя, изчислява, 
конструира, демонстрира, 
открива, управлява, видои-
зменя, оперира, предвижда, 
приготвя, изготвя, свързва, 
показва, разрешава, използва

Спазва правилата за безопас-
ност при извършване на изкопни 
работи (може да се докаже като 
се наблюдава лице, участващо в 
изкопни работи)
Изчислява времето за отпуска 
на служителите като използва 
наръчник.
Оценява надеждността на напра-
вено проучване като използва 
законите на статистиката.
Видоизменя анкетни карти за про-
учване на мнението на клиентите 
за различни фирми

Анализ: Разделя материя 
на съставните и части, 
изследва и разбира ней-
ната структура. Анализира 
връзките между състав-
ните части, Прави разгра-
ничение между факти и 
заключения.

Анализира, разделя на ком-
поненти, сравнява, представя 
графично (чертае), разграж-
да, разграничава,намалява 
стойностите, отличава, иден-
тифицира, илюстрира, заклю-
чава, подчертава, свързва, 
избира, отделя.

Открива повреден детайл в маши-
ната. 
Анализира анкетни карти след 
като проучването на фирмата е 
завършило. Обобщава резултати-
те и дава препоръки за промени с 
цел по-пълно удовлетворяване на 
клиентите
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Синтез: Изгражда нова 
структура с различно пред-
назначение (изделие, до-
клад, проучване, техноло-
гия за производство, план 
за действие) от различни 
елементи.

Категоризира, комбинира, 
събира, изгражда, съз-
дава, измисля, обяснява, 
генерира,видоизменя, орга-
низира, планира, конструира 
наново, свързва, разпознава, 
ревизира, пренаписва, резю-
мира, разказва, описва

Подготвя доклад с предложения 
за промени в организацията на 
строителното производство на ба-
зата на резултатите от проведено 
проучване.
Разработва правилник за работа 
на звеното за работа с клиентите 
на фирмата
Разработва план за проучване на 
степента на удовлетвореност на 
клиентите на фирмата

Оценка: Прави оценка 
за качеството на идеите 
или материалите (изде-
лия,  машини, технологии). 
Разработва критерии за 
оценяване

Преценява, сравнява, кате-
горизира, прави заключения, 
разграничава, критикува, 
оспорва, защитава, описва, 
отхвърля, оценява, обяснява, 
интерпретира, оправдава, 
свързва, резюмира, подкре-
пя.

Подготвя критерии за оценка на 
кандидатите за дадено работно 
място; Избира подходящ кандидат 
за дадено работно място; Обясня-
ва и защитава нов бюджет
Осъществява проверка на качест-
вото на обучение и дава аргумен-
тирана оценка.
Защищава идейните си проекти 
пред работодателя

Емоционални -поведенчески - показват развитието на чувствата, емоциите, пове-
дението в специфична ситуация (професионално-личностни качества).

Категория Ключови глаголи Примери

Възприемане на явле-
ние:
Проявява съзнателно же-
лание за слушане, спира 
вниманието си на опреде-
лени детайли..

Пита, търси, избира, описва, 
интересува се от, показва 
(излъчва), наблюдава, вла-
дее се, въ държа се, вярва, 
идентифицира, определя 
мнението си, насочва вни-
манието си, позира, избира, 
възразява, отнася се с …

Изслушва останалите с уважение. 
Внимава за и запомня името на 
новопредставените хора

Реагира на явление: Взе-
ма активно участие Изра-
зява съгласие, желание за 
отговор, недоволство или 
удовлетворение

Отговаря, реагира, участва, 
подкрепя, съдейства, съгла-
сява се, потвърждава, обсъж-
да, приветства, наименова, 
практикува, презентира, 
тълкува, наблюдава, рецити-
ра, съобщава, представя се, 
избира, уведомява, разказва, 
обяснява, пише.

Участва в дискусии, задава въ-
проси

Демонстрира ценности: 
отнасящи се към опреде-
лен обект, явление, или 
поведение. Това обхваща 
от простото приемане до 
по-сложно състояние на 
отдаване

Завършва, демонстрира, 
разграничава (се), обясня-
ва, тълкува, интересува се, 
придържа се, организира, 
инициира, привлича, обясня-
ва, извинява, предизвиква, 
присъединява се, оправдава, 
предлага, тълкува, съобща-
ва, избира, взема участие 
в …, изследва, проучва, 
въздейства.

Демонстрира лоялност към фир-
мата 
Показва способност да решава 
проблеми
Прилага етични стандарти на 
работното си място
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Изгражда собствена цен-
ностна система, определя 
приоритети в поведението 
си, разрешава вътрешни 
конфликти.

Придържа се, спазва, разгра-
ничава, уговаря, съчетава, 
сравнява, съпоставя, опри-
личава, завършва, защита-
ва, обяснява, формулира, 
обобщава, индентифицира, 
интегрира, променя, разпо-
режда се, организира, при-
готвя, установява връзки, 
синтезира..

Демонстрира отговорност при 
изпълнение на различни задачи 
Обяснява ролята на систематич-
ното планиране при решаване на 
проблеми
Осъзнава необходимостта от 
баланс между свобода и отговор-
ност
Приема професионално-етични 
стандарти
Разпределя времето си за да 
отговори на потребностите на 
предприятието, семейството и на 
себе си.

Има изградена ценностна 
система, която контроли-
ра поведението му.
Демонстрира опредлени 
чертъи на характера си.
Сигурен и последователен 
в постъпките си. Реакци-
ите му са предсказуеми. 
Може да се приспособява 
в личен, социален, емоци-
онален план.

Държи се , постъпва, отреа-
гирва, оказва въздействие, 
разграничава, показва, вли-
яе, изслушва, променя, пред-
ставя, има навик, поставя си 
цели, изразява се по-меко 
(по-рязко), поставя подсъм-
нение, преосмисля (променя 
отношението си), отнася се 
с…, благоприятства, намира 
решения, потвърждава

Демонстрира увереност, когато 
работи самостоятелно. Участва 
активно при работа в екип.
Демонстрира безпристрастен под-
ход при решаване на проблем.
Преосмисля и променя поведени-
ето си при наличие на нови факти.
Цени хората за това, което са, не 
заради това, което изглеждат

Психомоторни - показват какво човек може да прави в дадена област на работата, 
ученето или социалната дейност (умения);

Предложената класификация е обобщение на популярните класификации на Ели-
забет Симпсън (1972). Дейв (1970) и Хароу (1972).

Категории Подходящи глаголи Примери

Наблюдение и нагласа: 
Обръща внимание на 
случващите се явления.
Проявява готовност за 
действие. Реагира в раз-
лични ситуации.
Изпълнява прости движе-
ния.

Глаголите са еднакви за
всички категории:
Видоизменя, променя, де-
монтира, разглобява, показ-
ва, демонстрира, поправя, 
ремонтира, манипулира с, 
третира, работи, задвижва, 
подрежда, товари, повдига, 
почива си, релаксира, за-
вързва, огъва, проверява, 
калибрира, строи, изгражда, 
завързва, прикачва, залеп-
ва, закрепва, хваща, стиска 
здраво, нагрява, мери, взема 
мярка, смесва, разбърква, 
комбинира, организира, 
извършва, скъсява, намаля-
ва, скицира, рисува, разтяга, 
удължава, пише,
Глаголи, свързани със спе-
цификата на професията: 
боядисва, зида, шие, плете, 
бродира, стенографира, ос-
три, точи, мели и др.

Наблюдава по-опитните си колеги 
как шият на машина
Чете (слуша) инструкции за упра-
вление на автомобил/
Наблюдава как инструкторът при-
вежда автомобила в движение.

Имитация: Опитва се 
да копира поведението, 
действията на други лица.
Многократното повторение 
води до подобряване на 
представянето.

Шие на машина под надзора на 
по-опитен колега. Изпълнява по-
редица от действия под контрола 
на инструктора за привеждане на 
автомобила в движение.

Практика: Извършва 
самостоятелно предвари-
телно усвоени действия 
(поведение), които са 
се превърнали в навик. 
Движенията могат да се 
извършват с известна уве-
реност и точност

Самостоятелно шие на машина 
несложни изделия (спално бельо, 
завеси)
Управлява автомобил на спе-
циализиран полигон (без други 
транспортни средства на него).
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Приспособяване: Изпъл-
нява сложни двигателни 
модели.
Проявява опитност, из-
пълнението е бързо, точно 
и високо координирано, 
изисква минимален разход 
на енергия.
Тази категория включва 
действие без колебание и 
автоматизирано изпълне-
ние.
Уменията са добре раз-
вити и индивидът може 
да наглася двигателните 
действия, за да отговори 
на специални изисквания..

БЕЛЕЖКА: Ключовите гла-
голи са еднакви за всички 
категории, но се използват 
наречия и прилагателни, 
които индикират, че изпълне-
нието е по-бързо, по-добро, 
по-точно.

Шие на машина женски дрехи - 
поли, блузи, панталони и други.
Управлява автомобил в условията 
на интензивно движение при раз-
лични атмосферни условия

Помощен списък с глаголи, насочени към работа с хора, работа с информация или 
работа с предмети
Работа с хора Работа с информация Работа с предмети

Съветва
докладва (дава обратна
връзка)
общува
консултира
тренира
подпомага
следва
интересува се от
подражава
ръководи дискусии
оказва влияние
инициира
предприема
инструктира
интервюира
ръководи (управлява)
напътства
мотивира
води преговори
убеждава
презентира
продава
спонсорира (поръчителст-
ва),
(отговаря за, носи отговор-
ност
за )
извършване на надзор
(наблюдава контролира)
преподава
обучава
наставлява

осчетоводява (отчита)
анализира
балансира (уравновесява)
бюджетира
събира (колекционира)
сравнява
съставя
изчислява, пресмята
създава
проектира
оценява
предвижда, прогнозира
създава (генерира) идеи
въобразява си (представя си)
интервюира
огранизира
планира
разрешава проблеми
изследва
обработва информация
анкетира (изследва)
проучва
сортира
синтезира
систематизира

Проявява (притежава) подвиж-
ност, 
живост, 
пъргавост,
бързина,
сръчност,
ловкост
Проявява точност, прецизност
монтира (асемблира)
Сглобява
Измерва
Калиброва
Конструира
готви, приготвя 
изработва
отглежда
кове
работи с ...
манипулира с...
управлява
транспортира (мести, повдига)
опакова
преглежда инспектира, ревизира
поддържа
придвижва
маневрира
изработва
произвежда
формова (отлива, моделира, вае)
оперира
подготвя
поправя
нагласява
Специфични глаголи като: тъче,
плете, шие, рисува, дяла, заваря-
ва, стругова, зида, боядисва и др.
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• Използвайте предложения въпросник за самооценка
• Отговорете на въпросите с ДА или НЕ

Въпрос Да / Не
1. За всеки резултат мога да посоча доказателство, което обучаваният 
трябва да представи, за да демонстрира постижението си.
2. Доказателството се съдържа в израза, с който е формулиран резул-
тата от ученето.
3. Не са използвани паразитните глаголи „знае, разбира, прилага”
4. Всеки резултат включва само един глагол
5. Формулировките са фокусирани върху резултата, а не върху проце-
са
6. Посочените резултати са необходими точно за тази професия
7. Посочените резултати отговарят на минималното образователно 
равнище на обучаваните
8. Посочените резултати са в съответствие със степента на професио-
нална квалификация

Ако отговорите на някои от въпросите с НЕ, редактирайте текста.

Ако имате възможност, помолете вашите колегите и ученици/обучавани да проче-
тат формулираните от вас резултати. Поискайте мнението им - разбират ли текстовете, 
еднозначни ли са или звучат двусмислено.

Пример:
Професия Ресторантьор - трета степен на професионална квалификация

Професионални компетенции Резултати от обучението
Общи за двете специалности

1. Поддържане на хигиена в заведението за хранене или развлечение

1.1.Осигурява подходящи условия за
съхраняване на храната и създава
безопасни условия на труд
…
1.2. Организира и контролира
спазването на изискванията за
осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд

1.2.1. Познава и изброява нормативните докумен-
ти за безопасност на храните (вкл. Процедурите и 
изискванията на НАССР)
1.2.2. Дефинира различни причини за разваляне и 
заразяване на храната
1.2.3.Описва процедурите за предотвратяване на 
разпространението на микроорганизми и ги прила-
га
1.2.4. Спазва принципите на лична хигиена и хигие-
на на работното място
1.2.5. Контролира чистотата на кухнята, сани-
тарните помещения, склада, оборудването и
инвентара в съответствие с нормативните изис-
квания
1.2.6. Контролира спазването на хигиенните нор-
ми по време на приготвянето на храната
1.2.7. Познава и избира подходящи методи за дезин-
фекция и дезинсекция на заведението и помощни-
те помещения

Как ще разберете сами дали 
правилно сте формулирали 
„резултатите от ученето”?
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1.3. … …
2. Съставя и планира менюта, определя цените на предлаганите продукти
3. Организира и контролира снабдяването и съхранението на хранителни продукти
3.1. Планира закупуването на храни-
телни съставки, полуготови храни, и 
други продукти

3.1.1. Разпознава и описва различните видове про-
дукти за приготвяне на храни и напитки - състав, 
условия за съхранение, предназначение, гастроно-
мически качества, срок на годност
3.1.2. Наблюдава складовата наличност по видове 
стоки
Разработва графика за доставка на продукти и 
други стоки
3.1.3. Определя ежедневно какви продукти тряб-
ва да бъдат поръчани - по вид, качество и количе-
ство
3.1.4. Сравнява предлаганите на пазара продукти и 
избира продуктите с най добра цена/качество
3.1.5. Избира най-подходящите доставчици и начи-
ни за доставка като използва системни наблюде-
ния на пазара

4. Работа в кухнята
4.3. Контролира качеството на храна-
та при приготвяне и сервиране

4.3.1. Познава и посочва изискванията за оформяне 
и сервиране на ястия (на всяка порция)
4.3.2. Контролира времето за приготвяне и доста-
вяне на поръчаните ястия
4.3.3. Контролира персонала в кухнята и взема 
мерки при възникване на проблеми (забавяне, греш-
ка при приготвянето и др.)
4.3.4. Проверява качеството и количеството на 
приготвените ястия (съответствие с рецепта-
та, оформяне,)
4.3.5. Описва изискванията за правилната темпе-
ратура на ястията при сервиране.
4.3.6. Проверява температурата на ястията при 
сервиране
4.3.7. Общува с клиентите при сервиране на ясти-
ята
4.3.8. Взема решения при рекламация от страна на 
клиента.
4.3.9. Определя процедури за сервиране и отсерви-
ране на ястията и ги прилага.

Специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развле-
чения
5. Комуникация с клиенти и служители
5.1. Регистрира резервации 5.1.1.Прави коректно резервации по телефон, факс 

или компютър 
5.1.2. Комуникира с клиентите на български и поне 
един чужд език възпитано и ефективно
5.1.3. Записва коректно специфичните изисквания 
на гостите на заведението

5.4. Записва поръчки от клиентите 
като взема под внимание типа на рес-
торанта

5.4.1. Различава и дава точни обяснения за ястия-
та включени в менюто
5.4.2. Изброява видовете налични напитки и обяс-
нява съчетаването им с храни
5.4.3. Любезно и предприемчиво консултира клиен-
тите за храни и напитки
5.4.4. Използва правилно специфичната термино-
логия на български и най-малко на един чужд език
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5.4.5. Записва и предава поръчките коректно, вкл. и 
като използва нови технологии (компютър)
5.4.6. Познава и прилага различни начини за комуни-
кация с нетърпеливи клиенти

5.6. Изготвя сметката и получава су-
мата

5.6.1. Описва изискванията за оформяне на смет-
ката
5.6.2. Изчислява сумата за плащане с помощта на 
калкулатор, касов апарат или компютър
5.6.3. Предлага сметката на клиента в съответ-
ствие с изискванията
5.6.4. Приема плащането и връща правилно ресто 
при плащане в брой
5.6.5. Приема плащане с чекове, кредитни карти, 
банкови карти и др.

6. Подреждане на ресторанта …
7. Обслужване на поръчките / масите / клиентите
7.1. Подготвя и сервира аперитиви, 
коктейли и предястия

7.1.1. Разпознава и изброява напитките в бара
7.1.2. Обяснява как се приготвят и сервират апе-
ритиви
7.1.3. Обяснява и прилага правилата за сервиране 
на предястия (ордьоври)
7.1.4. Познава и прилага различни техники за при-
готвяне на коктейли

Специалност 8110603 Кетеринг
8. Проучване на пазара
8.1. Проучва търсенето и предлагане-
то на кетъринг услуги

8.1.1. Оценява необходимостта от проучване на 
пазара
8.1.2.Различава видовете проучвания на пазара
8.1.3. Познава основните икономически закони за 
търсенето и предлагането
8.1.4. Прави проучване на потребностите от ке-
търинг на пазара
8.1.5. Анализира търсенето и предлагането и из-
бира най-подходящите възможности за собствено-
то си предприятие

9. Организация на кетърингово събитие
9.1. …

Каква е разликата между цели и резултати от ученето?

• Целите в ДОИ са насочени към процеса на обучение, те описват очакванията за 
това какво обучаваните трябва да научат в конкретно обучение, организирано за 
получаване на степен на професионална квалификация. За краткосрочни курсове 
(за обучение по част от професията)
целите ще бъдат различни (и ще представляват само част от целите, описани в 
ДОИ);
• Резултатите могат да бъдат постигнати както вследствие на участие в организи-
рано обучение, така и от професионален опит и натрупан жизнен опит;
• Целите акцентират повече на процеса на учене;
• Резултатите акцентират на крайния продукт (резултата от някакво действие);
• Целите се формулират по общо, по-лаконично, а резултатите са изключително 
детайлни. Напр.

Цел: След завършване на обучението обучаваните трябва да се научат да из-
ползват по предназначение различните видове строителни материали.
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Резултати: Обучаваният може да: описва предназначението на строителните 
материали, условията за транспорт и съхранение; разпознава различните видове 
строителни материали; избира подходящия вид строителен разтвор (по състав и по 
количество на материалите) според мястото на мазилката.

• Резултатите от ученето са свързани в по-голяма степен с компетенциите, необ-
ходими да се практикува дадена професия, докато целите често са насочени към 
усвояване на знания и умения, надхвърлящи необходимото за практикуването на 
професията;
• Резултатите се поддават на контрол, измерване и оценяване, целите - не;
• За степента на постигане на целите може да се съди по постигнатите резултати.

5. Пета стъпка - разработване на структурен елемент „Изисквания към мате-
риалната база”

За всеки учебен кабинет се посочват изискванията към обзавеждането на помеще-
нието и учебно-техническите и дидактически средства, необходими за провеждане на 
обучението.

• Посочете местата за провеждане на практиче-
ско обучение: учебни работилници, лаборатории, цехо-
ве, участъци, ателиета, сервизи, полигони, стопанства, 
ферми, рудници, заведения за обществено хранене, 
строителни обекти, финансово-кредитни институции, 
кооперации, държавни учреждения и др.

• Опишете оборудването и обзавеждането, необходимо за осъществяване на обу-
чение по конкретната професия за формиране на компетенциите, заложени в ДОИ.

• Опишете изискванията към необходимите инструменти, машини, съоръжения, 
техническа документация и др.

• Не правете описание на санитарно-хигиенните изисквания на помещенията, в 
които се осъществява обучението - това не е предмет на ДОИ по професии.

Пример
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработва-
не на основни кройки, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, 
шрайбпроектор, компютър и други).
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, хартия за изработване на 
основните кройки, шивашки метър, линеал, ножица, кош за отпадъци.
6.1.3. Учебни помагала - табла с мостри на основни, помощни и спомагателни мате-
риали за съответната специалност /на конци, на копчета, на шевни игли, на плета-
чи и ножове за оверлог машини, на ножове за илична машина, схеми за образуване на 
различните видове машинни бодове, схеми за устройството на различните видове 
машини, диапозитиви за организация на работните места в професията /специал-
ността/, филми за технологичната последователност на изработване на различни 
видове облекла и начина на работа, комплект учебници по всички изучавани предмети.
6. 2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се 
оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно ус-
вояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват 
работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване 
на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита 
площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за 
работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за освете-
ност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини 
и материали.

Как трябва да се опишат
изискванията към учебно-
производствените бази за
практическо обучение?



184

Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейност-
ите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, 
естетичните изисквания и методическите указания.
6.2.1. Основно оборудване:
6.2.1.1. За изработване на облекло от тъкани и плетени материали - шкафове или 
хранилище за основни и помощни материали, кроячна маса за скрояване на изделие, 
щендер за основни кройки, манекен, работна маса за извършване на ръчни операции, 
грайферни и верижни шевни машини, гладачна маса, парна ютия, електрическа но-
жица за кроене и устройство за заточване на ножа, щендер за окачване на готови 
изделия.
6.2.1.2. За изработване на облекло от кожа - към изброеното в т. 6.2.1.1. оборудване 
още и обикновена ютия /без пара/.
6.2.2. Помощно оборудване - ножица, кожухарско ножче, шивашки метър, креда, четка 
за почистване от креда, линеал, молив за чертане, ръчни игли, машинни игли, ре-
зервни части за шевните машини, шило, бодец за почистване от конци, карфици, 
напръстник, съд за вода, тампон за омокряне, шаблони за пречупване на детайли, 
пашпалер за веревна лента, четки и кошчета за почистване на работното място, 
картони-поръчка, листове за скициране.
6.2.3. Инструменти - отвертка, клещи, пинсета, приспособление за вдяване на конец, 
приспособления за разшиване и за ръчно прорязване, приспособление за стригане.

6. Шеста стъпка - разработване на структурен елемент „Изисквания към обу-
чаващите”

Описват се изискванията за образователен ценз и квалификация на преподавате-
лите по теория и практика съгласно действащите нормативни документи.
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Правила
за

условията и реда за разработване на Държавни
образователни изисквания за придобиване на

квалификация по професии
(приети от Управителния съвет на НАПОО с 

Протокол № 5/ 14.04.2004 г., изм. и доп. с 
Протоколи № 02/ 23.02.2007 г. и № 05/ 16.06.2007 г.)

 І. Общи положения

 1. Държавните образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация 
по професии се разработват от Националната агенция за професионално образование 
и обучение (НАПОО) на основание чл. 42, т. 3, „б” от Закона за професионалното обра-
зование и обучение (ЗПОО).
 2. ДОИ за придобиване на квалификация по професии се приемат от Министерството 
на образованието и науката /МОН/ на основание чл. 51, ал.,1, „1” от ЗПОО.
 3. ДОИ се разработват в съответствие с изискванията на Закона за народната про-
света /ЗНП/ и ЗПОО за професии от Списъка на професиите за професионално образо-
вание и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката.

 ІІ. Възлагане разработването на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии

 4. Дейността на НАПОО по разработването на ДОИ се планира за всяка календарна 
година. Конкретните професии се съгласуват с МОН и Министерството на труда и соци-
алната политика /МТСП/ и се приемат от Управителния съвет /УС/ на НАПОО
 5. ДОИ за придобиване на квалификация по професии се разработват от работни 
екипи, включващи специалисти от съответните професионални направления.
 6. Броят на членовете на екипа се определя за всяка професия, в зависимост от 
степента на професионална квалификация, броя на специалностите, съдържащи се в 
професията, но не по-малко от трима човека.
 7. НАПОО набира екипи за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация 
по професии от:
 • МОН, МТСП, отрасловите министерства и съответните им административни струк-
тури;
 • организациите на работодателите;
 • организациите на работниците и служителите;
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 • обучаващи институции в системата на професионалното образование и обучение 
и в системата на висшето образование.
 8. НАПОО публикува списък на професиите и информация за условията за канди-
датстване за разработване на проекти на ДОИ в интернет - страницата на Агенцията и в 
медиите.
 9. Кандидатите за разработване на ДОИ подават в НАПОО следните документи:
 • Заявление за кандидатстване по образец, (публикуван в сайта на НАПОО);
 • Кратка професионална автобиография на кандидата/кандидатите или кратко 
представяне на опита и постиженията на институцията/организацията в съответната 
професионална област;
 • Описание на всяка от избраните професии, от гледна точка на основни дейности, 
области на приложение и тенденции в развитието й /до 1 стр./;
 • Предложение за начините за набиране на информация и план-график за разра-
ботване на ДОИ по всяка от избраните професии.
 10. Подборът на кандидатите се осъществява от ЕК по професионални направления 
на НАПОО въз основа на подадените документи по следните критерии:
 • ниво на теоретична компетентност по съответната професия и в съответното про-
фесионално направление;
 • практическа подготовка и познаване на съвременните технологии, техническо 
оборудване, организация на труда и др., определящи фактори за конкретната професи-
онална дейност;
 • опит в изготвянето на писмени разработки /публикации, участие в разработването 
на нормативни документи и учебни програми, материали по проекти в сферата на обра-
зованието и обучението и т.н./;
 • целесъобразност, ефективност и срокове за изпълнение на планираните дейности 
в представения план-график;
 • умения за работа с компютър.
 • Педагогическият опит е предимство.
 11. УС на НАПОО утвърждава състава на работните екипи за разработване на ДОИ 
за придобиване на квалификация по професии и възнаграждението им.
 12. НАПОО сключва договори с авторските екипи, в които се определя срока за 
представяне на проекта за всяко ДОИ и размера на възнаграждението.
 13. НАПОО осигурява обучение, консултации, методически материали и консумативи 
на авторите за разработване на ДОИ.
 14. НАПОО води регистър на авторите на ДОИ и им издава удостоверение за участие 
след утвърждаването на ДОИ за конкретната професия.

 ІІІ. Разработване на проекта на ДОИ за придобиване на квалификация по про-
фесии

 15. Процесът на разработване на ДОИ се организира от НАПОО въз основа на из-
искванията, залегнали в документите: „Рамкови изисквания за разработване на ДОИ за 
придобиване на квалификация по професии”, утвърдени от министъра на образованието 
и науката, „Методически указания за разработване на ДОИ за придобиване на квалифи-
кация по професии”, приети от УС на НАПОО и настоящите правила.
 15. а. При промени в „Рамковите изисквания за разработване на ДОИ за придобиване 
на квалификация по професии” проектите на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии се завършват и приемат от УС на НАПОО по действащите при възлагането им 
„Рамковите изискания”.
 16. Авторският екип се ръководи от председател, който се избира на първото му 
заседание.
 17. Екипът заседава по график, утвърден от неговия председател. Графикът за 
заседания се представя в НАПОО.
 18. По решение на авторския екип в заседанията му могат да участват експерти, 
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както и представители на институции, имащи отношение към разработването на ДОИ.
 19. На последното заседание на екипа, преди представянето на проекта на ДОИ в 
НАПОО, се води заключителен протокол, който се подписва от всички членове.
 20. Председателят и членовете на авторския екип имат право:
 • да гласуват при вземане на решения от екипа;
 • да бъдат обучавани от НАПОО;
 • на командировъчни разходи, свързани с работата им по възложения проект на 
ДОИ;
 21. Председателят и членовете на авторския екип са задължени:
 • да изпълнят задълженията си в определения срок, съгласно сключения договор;
 • да познават задълбочено документацията, необходима за разработване на ДОИ 
и спазят конкретните изисквания в нея;
 • да участват в заседанията на работния екип;
 • да изпълняват конкретни задачи, възложени от НАПОО във връзка с работата по 
ДОИ.
 22. Председателят и членовете на авторските екипи се освобождават по решение 
на Управителния съвет в следните случаи:
 • по тяхно писмено искане;
 • при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си;
 • при системно неизпълнение на задълженията или неспазване на договорените 
условия, констатирани от страна на НАПОО.
 23. В процеса на разработване на ДОИ, НАПОО контролира:
 • начините за набиране на информация; като изисква анкетите и мненията на ра-
ботодателите да се приложат към проекта
 • съответствието на разработваните проекти за ДОИ с изискванията на ЗПОО, ЗНП, 
Рамковите изисквания и Методическите указания;
 • спазването на условията, заложени в договорите.
 24. След разработването на т. 2 „Профил на професията” от проекта на ДОИ, съ-
гласно Методическите указания , НАПОО я предлага за експертна оценка в съответната 
браншова организация с цел повишаване на надеждността на обобщената информация, 
от гледна точка на:
 • представителност на национално ниво;
 • актуалност на технологии, техническо оборудване, организация на труда, трудови 
задачи, функции и т.н.;
 • средносрочни перспективи в развитието на професията;
 • възможности за индивидуално развитие в професията.
 25. Работата на авторските екипи по разработване на ДОИ се координира от експерт 
в отдел „Професионална квалификация” на НАПОО, който:
 • организира и участва в обучението на работните групи;
 • участва в заседанията на работните групи;
 • оказва методическа помощ в процеса на разработване на ДОИ;
 • изготвя предварително становище на проекта на ДОИ, което се обсъжда в работ-
ната група и след отразяване на направените забележки, проектът на ДОИ се предоставя 
на рецензентите;
 • подготвя одобрения от УС на НАПОО проект на ДОИ за внасяне в Министерството 
на образованието и науката;
 • осъществява необходимата административно-техническа дейност.

 ІV. Оценка и приемане на проекта на ДОИ

 26. Оценката на качеството на проекта на ДОИ, съответствието му с „Рамковите 
изисквания за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по професии”, 
със съществуващата нормативна база в отрасъла и действащата законова уредба се 
извършва от рецензенти.
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 27. Рецензентите се определят от:
представители на обучаващи институции, по предложение на МОН;
специалисти по съответната професия, по предложение на работодатели, синдикати и 
държавни институции от ЕК и УС на НАПОО;
специалисти по съответната професия, включени в базата данни с външни експерти на 
НАПОО.
 28. Кандидатите за рецензенти се обсъждат и предлагат от ЕК по съответното про-
фесионално направление и се утвърждават от УС на НАПОО.
 29. Рецензентите са двама или трима, в зависимост от броя на специалностите, 
съдържащи се в професията.
 30. НАПОО сключва договори с рецензентите, в които определя сроковете за изгот-
вяне и представяне на рецензиите и възнаграждението им.
 31. При неспазване на договорните условия от страна на рецензента, НАПОО пред-
лага на УС прекратяване на договорните отношения с него и нов рецензент за утвържда-
ване.
 32. Рецензентите изготвят рецензии върху проекта на ДОИ, в съответствие с изис-
кванията на НАПОО.
 33. Рецензията завършва със становище:
 • предлага за одобрение;
 • предлага за одобрение със забележки;
 • предлага да не се одобрява.
 34. НАПОО предоставя рецензиите на авторския екип и контролира отразяването 
на бележките в рецензиите.
 35. Авторският екип изработва заключителния доклад, който се подписва от всички 
членове и съдържа информация за приетите /отразени/ и отхвърлените препоръки и за-
бележки в рецензиите с конкретни аргументи.
 36. Рецензентите имат следните основни задължения:
 • да се запознаят с предоставените им материали;
 • да представят в определения им в договора срок рецензията, оформена съгласно 
изискванията на НАПОО, в три екземпляра;
 • да посочат в рецензията положителните и отрицателните страни на разработката 
и да дадат препоръки за подобряването й.
 37. Рецензентите имат право:
 • да присъстват на заседанието на авторския екип, на което се обсъждат рецензи-
ите;
 • да защитят бележките, отразени в рецензията ;
 • на възнаграждение в размер, определен от УС на НАПОО;
 • на командировъчни, свързани с дейността им по рецензията.
 38. НАПОО внася за обсъждане на заседание на ЕК по съответното професионално 
направление проекта на ДОИ, съгласно чл. 49, ал. 3, т. 2 от ЗПОО, заедно със следните 
документи:
 • рецензиите;
 • заключителният доклад на авторския екип;
 • становището на експерта от отдел „Професионална квалификация” на НАПОО.
 39. На заседанието на ЕК се поканват членове на авторския екип и рецензенти, 
проектът на ДОИ се представя от председателя на авторския екип.
 40. ЕК взема решение за:
 • внасяне на проекта на ДОИ за утвърждаване от УС на НАПОО;
 • връщане на проекта на ДОИ за отразяване на корекции от авторите и определя 
срок за повторно внасяне в ЕК.
 • Внасяне на препоръка в УС на НАПОО за отхвърляне на проекта и възлагането 
му на друга авторски екип.
 41. На заседанието на ЕК се изготвя протокол.
 42. Председателят на ЕК внася в УС на НАПОО проекта на ДОИ, доклад с предло-
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жението на ЕК относно проекта на ДОИ и протокол от заседанието на ЕК.
 43. УС на НАПОО с явно гласуване взема решение за:
 • внасяне на проекта на ДОИ за утвърждаване от министъра на образованието и 
науката;
 • връщане на проекта на ДОИ за отразяване на корекции и бележки от авторите и 
определя срок за повторно внасяне в ЕК и УС;
 • отхвърляне на проекта и възлагането му на друг авторски екип.
 44. НАПОО организира редактиране на приетия от УС проект на ДОИ.
При необходимост бележките се обсъждат с участие на председателя на работния екип.

 V. Представяне на приетия от УС на НАПОО проект на ДОИ в МОН

 45. НАПОО предлага на министъра на образованието и науката проекта на ДОИ, в 
съответствие с чл. 42, т. 3 „б” на ЗПОО, със следните документи:
 • рецензии на проекта;
 • протокол от заседанието на УС на НАПОО - препис,
 • протокол от заседанието на ЕК,
 46. Проектът се внася в деловодството на МОН по надлежния ред на хартиен и 
оптичен (CD-ROM) носител.
 47. Копие от представения в МОН проект се архивира и съхранява в НАПОО (вкл. 
и второто копие на CD-ROM).
 48. При наличие на бележки, становища, предложения и др., представени в писмен 
вид от страна на МОН, отдел „Професионална квалификация” на НАПОО ги отразява в 
срок от един месец, след консултация с авторите, рецензентите и ЕК.
 49. За коригирания вариант на ДОИ се прилагат т. 45 и т. 46.

 VI. Актуализиране на утвърдени ДОИ

 50. Основания за актуализиране на ДОИ:
 • промяна в Рамковите изисквания за разработване на ДОИ;
 • промяна в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
 • промяна в нормативната база;
 • промяна в технологиите;
 • промяна в структурата на пазара на труда;
 • промяна в изискванията на работодателите/клиентите от професионалното на-
правление, в което е конкретната професия;
 • промяна в организацията в предприятията в съответното професионално направ-
ление.
 51. Предложения за промени на ДОИ могат да се инициират от:
 • НАПОО
 • Държавни институции
 • Работодателски организации
 • Организации на работниците и служителите
 52. Предложението се разглежда при внасяне на писмо/докладна до Председателя 
на НАПОО, придружени от обосновка, съдържаща:
 • становища от най-малко трима водещи (структуроопределящи) за сектора рабо-
тодатели за професионалните компетенции на наеманите лица, включително и за необ-
ходими промени, свързани с развитието на секторите.
 • сравнителна таблица на действащата (към момента на утвърждаване на ДОИ) и 
промененото съдържание на обновената нормативна база;
 53. Предложението за актуализиране се обсъжда в ЕК по съответното професионално 
направление, с участието на представители на институцията, вносител на предложението 
и/или други компетентни лица;
 54. Решението на ЕК може да бъде:
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 • да се направят промени в ДОИ чрез замяна на конкретни текстове;
 • да се възложи на външен експерт/експерти задачата за актуализиране на ДОИ;
 • да се отхвърли предложението за актуализиране.
 55. На заседанието на ЕК се води протокол, съдържащ:
 • решението по т. 54,
 • точни мотиви за промени,
 • елементите на ДОИ, в които трябва да се направят промени;
 • причини за отхвърляне на предложението в случай, че не се приема.
 56. Външният експерт/и, на който/които ще бъде възложено актуализирането ДОИ се:
 • съгласува(т) с ЕК по съответното професионално направление;
 • утвърждава (т) от УС на НАПОО .
 57. Външният/те експерт/и разработва/т таблица с промените в съответствие с ре-
шенията на ЕК за актуализиране на ДОИ със следната структура:
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1. Актуализирането на Списъка на професиите за професионално образование и обу-
чение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) става 
със заповед на министъра на образованието и науката, след съгласуване с министъра 
на труда и социалната политика, както и със съответните отраслови министри и с 
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите 
на национално равнище.

2. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се актуализира 
съобразно изискванията на Международната стандартна класификация на образо-
ванието ISCED-97 и Международната стандартна класификация на длъжностите.

3. Поддържането и актуализирането на Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение се осигурява от Националната агенция за професионално 
образование и обучение.

4. Министерства, агенции, организации на работодатели и на работниците и служителите 
и други юридически и физически лица могат да правят предложения за обосновани 
промени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по 
чл. 6 от ЗПОО.

5. В Списъка на професиите за професионално образование и обучение се допускат 
промени в областите на образованието и в професионални направления в съответ-
ствие с Областите на образованието и обучението по Международната стандартна 
класификация на образованието ISCED-97.

6. Когато в Списъка се включи ново професионално направление за което няма действа-
ща експертна комисия, по предложение на председателя на НАПОО, Управителният 
съвет сформира временна експертна комисия.

7. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се актуализира и 
допълва с нови професии и специалности при спазването на следните изисквания:

7.1. доказана потребност от предлаганата професионална квалификация, подкрепена със 
статистически данни за нуждата от специалисти с такава квалификация на пазара 
на труда;

7.2. професионалната подготовка да осигурява придобиването на широкопрофилна компе-
тентност за реализация на обучаваните в рамките на едно или повече професионални 
направления - предложението да бъде подкрепено с изброяване на длъжностите от 
Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Р България 
(утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика № 742 от 
27.12.2005 г; № 416 от 08.06.2006 г; № 884 от 07.11.2006 г; № 969 от 28.12.2007 г.; № 
РД 01/1114 от 30.12.2008 г.), които обучаваният може да заема след придобиване на 
професионална квалификация по професията или специалността;

П Р О Ц Е Д У Р А
за поддържане и актуализиране на Списъка на професиите за 

професинално образование и обучение
(приета от Управителния съвет на НАПОО с протокол № 05/ 31.05.2006 г.)
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7.3. обучението да е съобразено с изискването за минималното образователно равнище, 
регламентирано в ЗПОО;

7.4. продължителността на обучението да съответства на сроковете, регламентирани в 
Рамковите програми по чл. 11 и чл. 12 от ЗПОО;

7.5. предложенията да не дублират вече съществуващи в списъка професии и специал-
ности - да се използват Държавните образователни изисквания за придобиване на 
квалификация по професии по чл. 42 т.3 (б), за да се докаже, че новото предложение 
предвижда усвояване на професионални компетенции, които не са обект на вече 
съществуващите професии и специалности;

7.6. предложенията за нови професии и специалности да дават възможности за профе-
сионално развитие на обучаваните.

8. Вносителите на предложение за промени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение посочат свои представители за участници в работната група, 
на която ще бъде възложено разработването на ДОИ за придобиване на квалифика-
ция по новата (променената) професия или по допълнената специалност.

9. Предложенията, които отговарят на изискванията, описани в т. 7 се разглеждат от 
експертните комисии по професионални направления или от сформираните вре-
менни комисии, в съответствие с изискванията на чл. 49, ал. 3 т. 3 от ЗПОО и т. 6 от 
настоящата процедура.

10. Експертните комисии извършват проучване на предложенията и подготвят мотивирано 
становище за тяхното приемане или отхвърляне, отразено в протокол.

11. Подкрепените от Експертните комисии предложения за промени в Списъка на про-
фесиите заедно със становището на експертите от НАПОО се внасят за обсъждане 
и приемане от Управителния съвет на НАПОО.

12. Експертните комисии и Управителният съвет на НАПОО могат да изискват от вноси-
телите или от други органи допълнителна информация и обосновка относно необхо-
димостта от включване в списъка на предложените професии и специалности.

13. Ако в срока, определен от Експертните комисии или от Управителния съвет на НАПОО, 
изисканата допълнителна информация не бъде представена, предложението се внася 
за ново обсъждане и решението се взема на базата на наличните документи.

14. Одобрените от Управителния съвет предложения за изменение и допълнение на 
Списъка на професиите за професионално образование и обучение се представят от 
Председателя на НАПОО за утвърждаване от министъра на образование и науката 
и влизат в сила след издаване на заповедта по т.1 от процедурата.

15. След приключване на процедурата, Председателят на НАПОО уведомява писмено 
вносителите на предложенията за резултатите.

16. Националната агенция за професионално образование и обучение поддържа акту-
ална електронна версия на Списъка на професиите за професионално образование 
и обучение на своята интернет-страница.
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С П И С Ъ К
на Държавните образователни изисквания за придобиване на 
квалификация по професии, публикувани в Държавен вестник

Орган на издаване: МОМН

1 Държавен вестник: 6/2004, обн. 23.01.2004 г.
Наредба № 16 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Лесовъд”

2 Държавен вестник: 6/2004, обн. 23.01.2004 г.
Наредба № 17 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Хотелиер”

3 Държавен вестник: 6/2004, обн. 23.01.2004 г.
Наредба № 18 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтьор на комуникационни системи”

4 Държавен вестник: 6/2004, обн. 23.01.2004 г.
Наредба № 19 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Администраторвхотел”

5 Държавен вестник: 7/2004, обн. 27.01.2004 г.
Наредба № 20 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Машинен монтьор”

6 Държавен вестник: 7/2004, обн. 27.01.2004 г.
Наредба № 21 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтьор на компютърни системи”

7 Държавен вестник: 10/2004, обн. 06.02.2004 г.
Наредба № 22 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Моделиер - технолог на облекло”

8 Държавен вестник: 10/2004, обн. 06.02.2004 г.
Наредба № 23 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Оператор в производството на облекло”

9 Държавен вестник: 10/2004, обн. 06.02.2004 г.
Наредба № 24 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Машинен оператор”

10 Държавен вестник: 11/2004, обн. 10.02.2004 г.
Наредба № 25 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Счетоводител”

11 Държавен вестник: 11/2004, обн. 10.02.2004 г.
Наредба № 26 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация но 
професията „Електромонтьор”

12 Държавен вестник: 12/2004, обн. 13.02.2004 г.
Наредба № 27 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Офис мениджър”

13 Държавен вестник: 12/2004, обн. 13.02.2004 г.
Наредба № 28 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Монтьор на транспортна техника”

14 Държавен вестник: 13/2004, обн. 17.02.2004 г.
Наредба № 29 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Фермер”
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15 Държавен вестник: 13/2004, обн. 17.02.2004 г.
Наредба № 30 от 11 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Финансист”

16 Държавен вестник: 16/2004, обн. 27.02.2004 г.
Наредба № 31 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Офис - секретар”

17 Държавен вестник: 16/2004, обн. 27.02.2004 г.
Наредба № 32 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Технолог на производството и обслужването заведенията за 
хранене”

18 Държавен вестник: 17/2004, обн. 02.03.2004 г.
Наредба № 33 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”

19 Държавен вестник: 20/2004, обн. 12.03.2004 г.
Наредба № 34 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Инструктор за обучение на водачи намоторни превозни средства”

20 Държавен вестник: 21/2004, обн. 16.03.2004 г.
Наредба № 35 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Оператор в дървообработването”

21 Държавен вестник: 23/2004, обн. 19.03.2004 г.
Наредба № 36 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник на компютърни системи”

22 Държавен вестник: 23/2004, обн. 19.03.2004 г.
Наредба № 37 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Оператор в производството на обувни кожено-галантерийни 
изделия”

23 Държавен вестник: 100/2004, обн. 12.11.2004 г.
Наредба № 10 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Пътен строител”

24 Държавен вестник: 100/2004, обн. 12.11.2004 г.
Наредба № 11 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Данъчен и митнически посредник”

25 Държавен вестник: 100/2004, обн. 12.11.2004 г.
Наредба № 12 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Хлебар - сладкар”

26 Държавен вестник: 101/2004, обн. 16.11.2004 г.
Наредба № 13 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Камериер”

27 Държавен вестник: 101/2004, обн. 16.11.2004 г.
Наредба № 14 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Дърводелец”

28 Държавен вестник: 102/2004, обн. 19.11.2004 г.
Наредба № 15 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Готвач”

29 Държавен вестник: 103/2004, обн. 23.11.2004 г.
Наредба № 16 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Мебелист”

30 Държавен вестник: 104/2004, обн. 26.11.2004 г.
Наредба № 17 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Дограмаджия”
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31 Държавен вестник: 104/2004, обн. 26.11.2004 г.
Наредба № 18 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Геодезист”

32 Държавен вестник: 104/2004, обн. 26.11.2004 г.
Наредба № 19 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтажникна В К мрежи”

33 Държавен вестник: 104/2004, обн. 26.11.2004 г.
Наредба № 20 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Програмист”

34 Държавен вестник: 21/2005, обн. 11.03.2005 г.
Наредба № 1 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Електротехник”

35 Държавен вестник: 22/2005, обн. 15.03.2005 г.
Наредба № 2 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Тапицер”

36 Държавен вестник: 23/2005, обн. 18.03.2005 г.
Наредба № 3 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия”

37 Държавен вестник: 24/2005, обн. 22.03.2005 г.
Наредба № 4 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Авиационен техник”

38 Държавен вестник: 25/2005, обн. 25.03.2005 г.
Наредба № 5 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Лаборант”

39 Държавен вестник: 28/2005, обн. 01.04.2005 г.
Наредба № 6 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Икономист-информатик”

40 Държавен вестник: 29/2005, обн. 05.04.2005 г.
Наредба № 7 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”

41 Държавен вестник: 31/2005, обн. 08.04.2005 г.
Наредба № 8 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Оператор на компютър”

42 Държавен вестник: 32/2005, обн. 12.04.2005 г.
Наредба № 9 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Заварчик”

43 Държавен вестник: 33/2005, обн. 15.04.2005 г.
Наредба № 10 от 14 февруари 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Строителентехник”

44 Държавен вестник: 03/2006, обн. 10.01.2006 г.
Наредба № 17 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Десенатор на текстил”

45 Наредба № 16 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник по транспортна техника”

46 Държавен вестник: 04/2006, обн. 13.01.2006 г.
Наредба № 17 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтьор на железопътна техника”
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47 Държавен вестник: 05/2006, обн. 17.01.2006 г.
Наредба № 18 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Работник в производство на облекло”

48 Държавен вестник: 05/2006, обн. 17.01.2006 г.
Наредба № 19 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Шивач”

49 Държавен вестник: 05/2006, обн. 17.01.2006 г.
Наредба № 20 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник в лозаро-винарството”

50 Държавен вестник: 06/2006, обн. 20.01.2006 г.
Наредба № 21 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Монтьор на селскостопанска техника”

51 Държавен вестник: 06/2006, обн. 20.01.2006 г.
Наредба № 22 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник на селскостопанска техника”

52 Държавен вестник: 07/2006, обн. 24.01.2006 г.
Наредба № 23 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник по очна техника”

53 Държавен вестник: 09/2006, обн. 27.01.2006 г.
Наредба № 24 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”

54 Държавен вестник 10/2006, обн. 31.01.2006 г.
Наредба № 25 от 15 декември 2005 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник-технолог в дървообработването”

55 Държавен вестник: 09/2007, обн. 26.01.2007 г.
Наредба № 3 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Продавач-консултант”

56 Държавен вестник: 10/2007, обн. 30.01.2007 г.
Наредба № 4 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Икономист-мениджър”

57 Държавен вестник: 11/2007, обн. 02.02.2007 г.
Наредба № 5 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”

58 Държавен вестник: 11/2007, обн. 02.02.2007 г.
Наредба № 6 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Механизатор на горска техника”

59 Държавен вестник: 11/2007, обн. 02.02.2007 г.
Наредба № 7 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Сервитьор барман”

60 Държавен вестник: 12/2007, обн. 06.02.2007 г.
Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Планински водач”

61 Държавен вестник: 13/2007, обн. 09.02.2007 г.
Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Охранител”

62 Държавен вестник: 14/2007, обн. 13.02.2007 г.
Наредба № 10 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Помощник-възпитател”
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63 Държавен вестник: 15/2007, обн. 16.02.2007 г.
Наредба № 11 от 6 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Художник”

64 Държавен вестник: 16/2007, обн. 20.02.2007 г.
Наредба № 12 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Дизайнер”

65 Държавен вестник: 16/2007, обн. 20.02.2007 г.
Наредба № 13 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Икономист-издател”

66 Държавен вестник: 17/2007, обн. 23.02.2007 г.
Наредба № 14 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Машинен техник”

67 Държавен вестник: 19/2007, обн. 02.03.2007 г.
Наредба № 15 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

68 Държавен вестник: 20/2007, обн. 06.03.2007 г.
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 Държавен вестник 21/2007, обн. 09.03.2007 г.
Наредба № 20 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Строител-монтажник”

72 Наредба № 21 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Корабоводител”

73 Държавен вестник: 06/2008, обн. 18.01.2008 г.
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 Държавен вестник: 10/2008, обн. 01.02.2008 г.
Наредба № 5 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник по железопътна техника”

76 Държавен вестник: 11/2008, обн. 05.02.2008 г.
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 Държавен вестник: 16/2008, обн. 15.02.2008 г.
Наредба № 10 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Работник в обувно и кожено-галантерийно производство”

81 Наредба № 11 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Обущар”
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82 Държавен вестник: 17/2008, обн. 19.02.2008 г.
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 Държавен вестник: 19/2008, обн. 22.02.2008 г.
Наредба № 14 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник-лесовъд”

85 Държавен вестник: 17/2008, обн. 19.02.2008 г.
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”

87 Държавен вестник: 03/2009, обн. 13.01.2009 г.
Наредба № 4 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник - озеленител”

88 Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Дивечовъд”

89 Държавен вестник: 08/2009, обн. 30.01.2009 г.
Наредба № 6 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Портиер - пиколо”

90 Наредба № 7 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Работник в горското стопанство”

91 Държавен вестник: 09/2009, обн. 03.02.2009 г.
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2002 г. за условията 
и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

92 Държавен вестник: 12/2009, обн. 13.02.2009 г.
Наредба № 8 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Животновъд”

93 Наредба № 9 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник-растениевъд”

94 Държавен вестник: 10/2010, обн. 05.02.2010 г.
Наредба № 2 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури”

95 Държавен вестник: 11/2010, обн. 09.02.2010 г.
Наредба № 3 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота”

96 Държавен вестник: 13/2010, обн. 16.02.2010 г.
Наредба № 4 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”

97 Държавен вестник: 14/2010, обн. 19.02.2010 г.
Наредба № 5 от 7 януари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”

98 Държавен вестник: 16/2010, обн. 26.02.2010 г.
Наредба № 6 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Ресторантьор”

99 Държавен вестник: 17/2010, обн. 02.03.2010 г.
Наредба № 7 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Екскурзовод”
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100 Държавен вестник: 18/2010, обн. 05.03.2010 г.
Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Козметик”

101 Държавен вестник: 19/2010, обн. 09.03.2010 г.
Наредба № 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Фризьор”

102 Държавен вестник: 20/2010, обн. 12.03.2010 г.
Наредба № 10 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Еколог”

103 Държавен вестник: 21/2010, обн. 16.03.2010 г.
Наредба № 11 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Техник-геолог”

104 Наредба № 12 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по 
професия „Посредник на трудовата борса”
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С П И С Ъ К
на професиите за професионално образование и обучение

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., Заповед № РД 1803/29.10.2009г.

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
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     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  



 1 2 3 4 5 6

214

     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  5250903 Експлоатация и ремонт на   •  Единична група 3145 3115-3001 
    техник  летателни апарати     3115-3005 3115-3017 3115-3033 
           
     5250904 Експлоатация и ремонт на   •  Единична група 3145 
      електронно - приборна      3115-3001 3115-3005 3115-3017 
      авиационна техника      3115-3033
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     5250905 Ремонт на летателни апарати    •
     5250906 Ремонт на електронно-прибор-
      на авиационна техника   •
   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
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     5410107 Производство на захар и   •  3119-3017
      захарни изделия  
     5410108 Производство на тютюн и   •  3119-3025 3119-3030 3119-3032 
      тютюневи изделия 
     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
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   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
   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
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     5420502 Производство на облекло от  •   7435-2003 7435-2006 8263-2006 
      кожи

   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
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   542140 Плетач 5421401 Ръчно художествено плетиво •    7332-1007  7432-2002
     5421402 Плетач на настолна плетачна  •    7436
      машина
   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 
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     5430207 Производство на дървесни  •   7124-2002 
      плочи      Единични групи 8240  8141
     5430208 Производство на фурнир и   •   7124-2002 
      слоиста дъресина     Единични групи 8240  8141
     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 
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     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

 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 
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     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 
     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  
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   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  
   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  
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      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 
   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 
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     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
     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
     6210603 Управление на растениевъдни
      и животновъдни ферми    •

    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 
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     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
   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      6129-1005 
      кучета
 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  
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   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 
      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
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   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
   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
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   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  
   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
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   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
   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
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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
     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
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   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
     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

 1 2 3 4 5 6
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   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
     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

 1 2 3 4 5 6
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Лицензия № 200812678
Издадена на Център за професионално обучение към „КОМПЛЕКС КРЕДО” ЕООД, 

с.Трудовец, обл. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното обра-
зование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 15/ 10.12.2008 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на квалификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална 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 квали-
фикация
- специалност „Хладилна техника”, код 5220305 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност „Газова техника”, код 5220306 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - трета степен на 
професионална квалификация

С П И С Ъ К
на лицензираните центрове за професионално обучение от 

Националната агенция за професионално образование и 
обучение през 2009 г.
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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 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 квалифика-
ция
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 квалифика-
ция
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 ква-
лификация
- специалност „Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведение в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

Лицензия № 200812679
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с обществено 

полезна дейност „Еврохоризонт”, гр. Доспат, 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/ 
08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Оператор в хранително-вкусовота промишленост”, код 541020
- специалност „Производство на месо, местни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация
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
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Професия „Работник в дървообработването”, код 543030
- специалност „Производство на фасонирани изделия”, код 5430301 - първа степен на 
професионална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Производство на селскостапонска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална валификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
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
Професия „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090
- специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200812680
Издадена на Център за професионално обучение към „Оргахим” АД, 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 образо-
вание и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 521101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлинна техника”, код 5220404 - 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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна-техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Строител”, код 582030
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- 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 ква-
лификация
- 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
Професия „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни дейности”, код 5820501 - първа степен на про-
фесионална квалификация

Лицензия № 200812681
Издадена на Център за професионално обучение към „Европейски образовате-

лен и консултативен 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 № 01/ 
08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална 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 „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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
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Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, код 541010
- специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 
5410101 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102 - тре-
та 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 5410204 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Производство на консерви”, код 5410105 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, код 541060
- специалност „Контрол по качеството и безопастност на храни и напитки”, код 5410601 - 
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 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
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- 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 ква-
лификация
- 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 профе-
сионална квалификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалифи-
кация
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- специалност „Птицевъдство, код 6210404 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- 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
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 621060 - трета степен 
на професионална квалификаця
Професия „Еколог”, код 851010
- специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионална квалификация

Лицензия № 200812682
Издадена на Център за професионално обучение към „ЮРПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ” 

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 про-
фесионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 „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 профе-
сионална квалификация
Професия „Техник в лозарството”, код 621020
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация
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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 квалифика-
ция
- 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 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
- 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Горско стопанство и дърводобив” - трета степен на професионална ква-
лификация
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 професионал-
на квалификация
Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060  
- специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
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- специалност „Дърводобив”, код 6230602 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Дивечовъдство”, код 6230603 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Рибовъд”, код 624030  
- специалност „Рибовъдство”, код 6240301 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812683
Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „ОПИДА - Детелина Ге-

оргиева”, гр. Севлиево, обл. Габрово, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професи-
оналното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Нацио-
налната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 професионал-
на 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 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 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 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
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

Лицензия № 200812684
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „Знание”, гр. 

Карлово, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на 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 „Електромонтьор”, код 522020 
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Строител”, код 582030 
- специалност „Кофражист”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- 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



246

- 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 „Мозайки”, код 5820308 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
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 сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200812685
Издадена на Център за професионално обучение към „БОНЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, 

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 профе-
сионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 квалифика-
ция
- 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 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 ква-
лификация
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на 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 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 
професионална квалификация
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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 про-
фесионална 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 58204003 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална 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 „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

Професионално направление „Озеленяване и цветарство”
Професия „Озеленител”, код 622020
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- 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 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 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 квалифи-
кация
Професия „Портиер-пиколо”, код 811040
- специалност „Хотелиерство”, код 8110401 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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”, код 812
- 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 квалифика-
ция
Професия „Козметик”, код 815020 
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професията „Охранител”, код 861010 
- специалност „Банкова и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812686
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „Знание - Ай-

тос”, 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 про-
фесионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, 341020
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- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора 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 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 квалифика-
ция
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 „Фризьор”, код 815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812687
Издадена на Център за професионално обучение към „НОБО - ЕООД” 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 № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионално квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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Професия „Машинен оператор”, код 521030
- специалност „Машини и съоръжения по заваряване”, код 5210303 - втора 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 „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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 ква-
лификация
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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професионал-
на 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 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020
- специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - 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
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- специалност „Производство на врати и прозорци”, код 5430202 - втора степен на про-
фесионална 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 сте-
пен 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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
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Професия „Водач на МПС за обществен транспорт”, код 840090
- специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200812688
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕВРОКАМИОН” ЕООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 345100 
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030
- специалност „Климатична и вентилационна техника”, код 5220307 - трета 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

Лицензия № 200812689
Издадена на Център за професионално обучение към „Ейч Ар Си Кулинари Ака-

деми България” ООД, гр. Добрич, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионал-
ното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Национална-
та агенция за професионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 3450501 - 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 8110603 - трета степен на професионална квалификация.
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 № 200812690
Издадена на Център за професионално обучение към „Център за професио-

нално обучение - Европа” 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/ 
08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Сътрудник 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 - втора степен на професионална ква-
лификация
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 „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 квалифика-
ция
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 „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 „Работник в заведения за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене 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 „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 квалифика-
ция

Лицензия № 200812691
Издадена на Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ 

ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - ВЕЛИНГРАД/ ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИЯ”, 
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 про-
фесионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 345100 
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Килимар”, код 542130
- специалност „Ръчно изработване на килими”, код 5421301 - първа степен на професи-
онална квалификация
- специалност „Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302 - първа сте-
пен 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 сте-
пен 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 хра-
нене 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
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация



255

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 квалифика-
ция

Лицензия № 200812692
Издадена на Център за професионално обучение към Районен кооперативен 

съюз, гр. Хасково, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образова-
ние и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за 
професионално образование и обучение (протокол № 01/ 08.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на квалификация
Професия „Огняр”, код 522060
- специалност „Огнярство”, код 5220601 - първа 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 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Работник в озеленяването”, код 622030
- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811010
- специалност „Организация на обслужване 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 сте-
пен 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 „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводство”, код 8120301 - трета степен на професионална квали-
фикация
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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 № 200812693
Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА- 

99”, 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 про-
фесионално образование и обучение (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 № 200812694
Издадена на Център за професионално обучение към „ИНТЕГРАЛ - 08” ЕООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 „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”, код3460201 - втора степен на професио-
нална 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 „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
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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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална 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 ква-
лификация

Лицензия № 200812695
Издадена на Център за професионално обучение към „Г4С СЕКЮРИТИ СЪРВИ-

СИЗ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионал-
ното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Национална-
та агенция за професионално образование и обучение (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812696
Издадена на Център за професионално обучение към „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АГЕН-

ЦИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР „СКАЛА” 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 обуче-
ние (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 квалифика-
ция
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- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812697
Издадена на Център за професионално обучение към „МИНСТРОЙ-ХОЛДИНГ” 

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 про-
фесионално образование и обучение (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 „Ковач”, код 521130
- специалност „Ковачество”, код 5211301 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически централи и подстанции”, код 5220202 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлинна техника”, код 5220404 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Оператор в минната промишленост”, код 544020
- специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми”, код 5440201 - втора 
степен на професионална квалификация
- специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми”, код 5440203 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Сондьор”, код 544040
- специалност „Проучвателно  сондиране”, код 5440401 - втора степен на професионал-
на квалификация

Лицензия № 200812698
Издадена на Център за професионално обучение към „РИС 2004” ООД, гр. Со-

фия, 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/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 „Машинен оператор”, код 521030
- 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 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 „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 професионал-
на 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 квалифи-
кация
- специалност „Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална 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 професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200812699
Издадена на Център за професионално обучение към НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕ-

НИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС, 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/ 
21.01.2009 г.)

Предлагани професии, 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 квали-
фикация
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 „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване” код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на 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 „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 професио-
нална 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 ква-
лификация
Професия „Строител”, код 582030
- 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 профе-
сионална квалификация
- специалност „Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
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 квали-
фикация
Професия „Аниматор”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200812700
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕВРООПТИК - 3” ЕООД, 

гр. Пазарджик, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за про-
фесионално образование и обучение (протокол № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Техник по очна оптика”, код 725010
- специалност „Очна оптика”, код 7250101 - трета степен на професионална квалифика-
ция.

Лицензия № 200812701
Издадена на Център за професионално обучение към „ДЖОБ СЪПОРТ” 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 № 02/ 21.01.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - 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 „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 „Фермер”, код 621060  
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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- специалност „Производител на селскостопанска продукция” , код 6210602 - трета сте-
пен на професионална 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 „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Лицензия № 200812702
Издадена на Център за професионално обучение към „ТОП БИЛД” ООД, гр. Ва-

рна, 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/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 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 ква-
лификация 
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на 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 „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на В и К мрежи”, код 582050
- 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 - 
втора степен на професионална квалификация

Лицензия № 200812703
Издадена на Център за професионално обучение към „М” 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 образо-
вание и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Фризьор”, код 815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812704
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска 

цел „БИЗНЕС - ЦЕНТЪР - ХАРМАНЛИ”, гр. Харманли, на основание чл. 22, ал. 6 от За-
кона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния 
съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол 
№ 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 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 ква-
лификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Стругар”, код 521100 
- специалност „Стругарство”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Шлосер”, код 521110 
- специалност „Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Хлебар-сладкар”, код 541030 
- специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - код 5420701 - вто-
ра 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 квалифика-
ция
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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 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
- 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040 
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална 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 „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професио-
нална 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 „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
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
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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 „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия „Аниматор”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
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 № 200812705
Издадена на Център за професионално обучение към МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИ-

ТУТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ” 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 № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и oсигурително 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 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 ква-
лификация
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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 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 професи-
онална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 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 професионал-
на 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 заболява-
ния”, код 7620102 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010 
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070  
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора 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
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- 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 „Аниматор”, код 812040 
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност”, код 813010 
- специалност „Спортно-туристическа дейност”, код 8130101 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090
- специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200812706
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КАРЛОВО”, 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 № 03/ 
18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Компютърен график”, код 213060 
- специалност „Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344010 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионал-
на квалификация 
Професия „Оператор на компютър”, код 345100 
- специалност „Текстообработване”, код 3451001
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 „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална 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”, 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 
Професия „Техник-растениевъд”, код 621010 
- специалност „Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалифика-
ция 
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- 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 
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 горското стопанство”, код 623060 
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция  
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 сте-
пен 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 квалифи-
кация
Професия Аниматор , код 812040 
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификаци

Лицензия № 200812707
Издадена на Център за професионално обучение към „ТИМ СЕКЮРИТИ АКАДЕ-

МИ” ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното обра-
зование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 810101 - трета степен на професи-
онална 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
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- специалност „Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведени 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
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 квалифи-
кация
Професия „Аниматор”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Помощник-инструктор по спортно-туристически дейност”, код 813010
- специалност „Спортно-туристическа дейност”, код 8130101 -трета степен на професио-
нална 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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912708
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕВРОДРАЙВ” 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 № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 „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 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професията „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

Лицензия № 200812709
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнес Център-Полски 

Тръмбеш”, гр. Полски Тръмбеш, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално-
то образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
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Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на 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 „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 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 
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 „Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професи-
онална квалификация.
Професия „Растениевъд”, код 621030
- специалност „Растениевъдство”, код 6210301 - втора 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 „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
Професия „Работник в животновъдството”, код 621120
- специалност „Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на профе-
сионална квалификация
- специалност „Свиневъдство”, код 6211203 - първа степен на професионална квалифи-
кация



272

- специалност „Птицевъдство”, код 6211204 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- 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
Професия „Работник в горското стопанство”, код 6230604
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Охранител”, код 861010
- специалност „Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812710
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Агробизнес цен-

тър/ Бизнес инкубатор - Шумен”, 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 № 03/ 
18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 „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 „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 ква-
лификация
Професия Строител-монтажник, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
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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 квали-
фикация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 „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 „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200912711
Издадена на Център за професионално обучение към „ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И 

СИЕ” ООД, 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 № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на квалификация
Професия „Данъчен и митнически посредник”, код 344020
- специалност „Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202 - втора степен на про-
фесионална 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 „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 „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
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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
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 „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 квалифика-
ция
Професия „Обущар”, код 542120
- специалност „Обущарство”, код 5421201 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 „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 ква-
лификация
- специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050
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- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Пчеларство и бубарство”, код 6210406- 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 „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 професионал-
на 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 квалифика-
ция
- специалност „Дивечовъдсво”, код 6230603 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професията „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 № 200812712
Издадена на Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ „АГРОУНИ-

ВЕРС - 2006”, 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 № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451103 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Техник-растениевъд”, код 621010
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- 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 „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Техник в лозаро-винарството”, код 621020
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210201 - 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 квалифика-
ция
- 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
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 „Работник в горското стопанство”, код 623060
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812713
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска 

цел „БИЗНЕСЦЕНТЪР/ БИЗНЕСИНКУБАТОР - НОВА ЗАГОРА”, гр. Нова 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 образо-
вание и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 „Оператор на компютър”, код 345100 
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Икономист”, код 345110 
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- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на 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 „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 „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 квалифика-
ция
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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Работник в озеленяването”, код 622030 
- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Лесовъд”, код 623040
- специалност „Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална квали-
фикация
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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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 квалифи-
кация

Лицензия № 200812714
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопан-

ска цел „Бизнес център Бургас”, 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 № 03/ 
18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 ква-
лификация
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на квалификация
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 „Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалафика-
ция
Професия „Шивач”, код 542110
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- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Строител”, 582030   
- специалност „Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция;
- 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална 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 пътен строител”, код 582090
- специалност „Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Растениевъдо”, код 621030   
- специалност „Растениевъдство”, код 621301 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия „Озеленител”, код 622020  
- 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 професионал-
на квалификация
Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020    
- специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболява-
ния”, код 7620202 - 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 сте-
пен 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 „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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812715
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „ИНСТИТУТ 

ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ”, 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/ 
18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 квалифика-
ция
- 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 професионал-
на квалификация
Професия „Данъчен и митнически посредник”, код 344020
- специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201 - трета 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 професионала 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 - втора степен на професионална 
квалификация
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Професия „Оператор на компютър”, код 345100
- специалност „Текстообработване”, код 3451001 - пръва степен на професионална ква-
лификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, ко д4820101 - трета степен на професио-
нална квалифкиация
Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060
- специалност „Компютърна техника и технология”, 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 - 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 ква-
лификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811020
- специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - трета сте-
пен 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 квалифи-
кация
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 № 200812716
Издадена на Център за професионално обучение към „АРГО ИМПЕКС” ООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344010
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Данъчен и митнически посредник”, код 344020
- специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201 - трета степен на 
професионална квалификация
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- специалност „Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202 - 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 професио-
нална квалификация
Професия „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална 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 „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 „Фризьорство”, 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

Изменена и допълнена със Заповед № 1082/ 30.11.2009г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание 
чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО) с професии и специалности, както следва:
Професия „Полиграфист”, код 213030
- специалност „Полиграфия”, код 2130301 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200812717
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнес Инкубатор-

Гоце Делчев/ Център за подпомагане на предприемачеството”, 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 образо-
вание и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 ква-
лификация
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
Професия „Моделиер-технолог на облекло”, код 542040
- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облеклото от текстил”, код 
5420401 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изде-
лия”, код 542070
- специалност „Производство на обувни изделия, код 5420701 - втора степен на профе-
сионална 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 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
- 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
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- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на 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 ква-
лификация
Професия „Работник в животновъдството”, код 621120
- специалност „Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Озеленител”, код 622020
- 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
Професия „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Кетъринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация.
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
- специалност „Организация на туризма и свободното време”, код 812 - 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

Лицензия № 200812718
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнесцентър - Ис-

перих”, гр. Исперих, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 „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 професионал-
на 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

По професионално направление „Строителство и геодезия”, код 582
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Техник-растениевъд”, код 621010
- специалност „Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200912719
Издадена на Център за професионално обучение към „ШАМО” ЕООД, гр. Ветово, 

обл. Русе, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на 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 „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - 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 професионал-
на квалификация
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- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120
- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа 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 
професионална квалификация
Професия „Оператор в производство 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 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 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 ква-
лификация
- специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност ”Покриви”, код 5820312 - 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 „Озеленител”, код 622020
- специалност  „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на 
професионална квалификация
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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 „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професията „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

Лицензия № 200812720
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение с нестопанска 

цел „Индустриална стопанска камара /асоциация/ - Враца”, 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 обу-
чение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 ква-
лификация
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 професионал-
на 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 „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 „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
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- 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
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912721
Издадена на Център за професионално обучение към „РОСЕН - 85” ООД, гр. Со-

фия, 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/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на 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 „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120
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- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа 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 
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”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Озеленител”, код 622020
- 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 06/ 15.04.2009 г.) 
с професии и специалности, както следва:
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Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия „Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040
- специалност „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Деловодител”, код 346030
- специалност „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия „Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 професионал-
на квалификация
Професия „Техник по подемно-транспортна техника”, код 525050
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250501 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502 - трета 
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 професио-
нална квалификация
- специалност „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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
- специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602 - втора 
степен на професионална квалификация
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Лицензия № 200812722
Издадена на Център за професионално обучение към Фондация „ЦЕНТЪР ЗА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ”, гр. София, на ос-
нование чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с 
решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образова-
ние и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Счетоводител”, код 34401
- специалност„Счетоводна отчетност”, код 3440101 - трета 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - 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
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес-администрация”, код 360101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална 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 квалифи-
кация
Професия „Аниматор”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация

Изменена и допълнена със Заповед № 846/18.08.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание 
чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО) с професии и специалности, както следва:
Професия „Техник на компютърни системи”, код 523050 
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- специалност „Компютърна техника и технологии”, код 5230501 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност „Компютърни мрежи”, код 5230502 - трета степен на професионална ква-
лификация

Лицензия № 200812723
Издадена на Център за професионално обучение към Фондация „МАТЕРИКА”, 

гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 диэайнер”, код 213070
- специалност „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344010
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионал-
на 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 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 „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 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
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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 ква-
лификация 
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Посредник на трудовата борса”, код 762010
- специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101 - трета степен на професи-
онална 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010 
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811020 
- специалност „Организация на обслужването в хотериерството”, 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
- 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 „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812724
Издадена на Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС 

ЦЕНТЪР / БИЗНЕС ИНКУБАТОР - СЛИВЕН”, гр. Сливен, на основание чл. 22, ал. 6 от 
Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управител-
ния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (прото-
кол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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
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Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална 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 „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 „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 „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Лицензия № 200812725
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „БИЗНЕС ЦЕНТЪР - 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - Търговище”, гр. Търговище, на основание чл. 22, ал. 6 от За-
кона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния 
съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол 
№ 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 „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 професионал-
на квалификация
- специалност „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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Професия „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация 
Професия „Техник-растениевъд”, код 621010 
- специалност „Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професи-
онална 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 „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция.

Лицензия № 200812726
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „БЪДЕЩЕ В 

ЕВРОПА”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 „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 професионал-
на квалификация
- специалност „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на профе-
сионална 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 на мляко и млечни продукти”, код 5410202 - втора степен 
на професионална квалификация
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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
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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 „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200812727
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопан-

ска цел „Териториална организация на научно-техническите съюзи”, гр. Благоев-
град, 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/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 квалифика-
ция
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 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 ква-
лификация
Професия „Икономист”, код 345110
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451104 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Деловодител”, код 346030
- специалност „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа 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
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Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 „Огняр”, код 522060
- специалност „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтьор по комуникационни системи”, код 523020
- специалност „Радио и телевизионна техника”, код 5230201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060
- специалност „Компютърни мрежи”, код 5230602 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност ”Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни превозни средства”, 
код 5250601 - втора 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 „Строител”, код 582030
- 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  професи-
онална квалификация
Професия „Работник в животновъдството”, код 621120
- специалност „Пчеларство”, код 6211206 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „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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Лицензия № 200912728
Издадена на Център за професионално обучение към „ЖОРИ КЛУБ” ООД, гр. 

Монтана, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Предлагани професии, 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 професионал-
на 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 „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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 на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120
- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа 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 
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 „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Озеленител”, код 622020
- 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
рофесия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Лицензия № 200812729
Издадена на Център за професионално обучение към „ХАРМОНИЯ 1” ООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, 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 квали-
фикация
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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 квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - 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 „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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200812730
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СВЕТЛИНА”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 
6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Упра-
вителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение 
(протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200812731
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „Национална 

агенция за регионални и граждански инициативи” гр. Дупница, основание чл. 22, ал. 
6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Упра-
вителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение 
(протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Продавач-консултант” код 341020 
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Сътрудник бизнес услуги”, код 345040
- специалност „Бизнес услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Оператор на компютър”,код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 482030 - първа степен на професионална квали-
фикация
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 „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 ква-
лификация
- специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 58204003 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
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- специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
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 „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 профе-
сионална квалификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- 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 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

Лицензия № 200812732
Издадена на Център за професионално обучение към събирателно дружество „Те-

онилина - Иванова и сие”, гр. София, основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионал-
ното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес администрация”, код 3460201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 382030
- специалност „Бизнес администрация”, код 3460201 - трета 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” 5250202 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
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- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Корабен монтьор”, код 525110
- специалност „Корабни машини и механизми”, код 5251101 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Корабни тръбни системи”, код 5251102 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Ремонт на кораби”, код 5251103 - 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 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
- специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- 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 ква-
лификация
- 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 профе-
сионална квалификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- 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 квалифи-
кация
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- специалност „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация 
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професията „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090
- специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа сте-
пен на професионална квалификация 
- специалност „Вътрешни и международни превози на товари” 8400902 - първа степен на 
професионална квалификация

Лицензия № 200912733
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска 

цел с дейност в частна полза ”ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ - Кърджали”, гр. Кърджали,, 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/ 
18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически инсталации” код 5220210 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Строител”, код 582030
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
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Лицензия № 200812734
Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „ИНА - 68 - ВЕНЕЛИН 

СТОЯНОВ”, гр. Ямбол, основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090
- специалност ”Заваряване”, код 5210901 - първа 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 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 ква-
лификация
- специалност „Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- 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 професи-
онална квалификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040 
- специалност „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 „Охранител”, код 861010 
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200812735
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „РЕГИОНАЛЕН 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН”, гр. Плевен, основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професио-
налното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Национал-
ната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация

Професионално направление „Администрация и управление”, код 345
Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050 
- специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010 
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110 
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
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- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална 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 професио-
нална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060 
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета 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 ”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 „Хотелиер”, код 811010 
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 сте-
пен 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 хра-
нене 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
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Аниматор”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
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Лицензия № 200812736
Издадена на Център за професионално обучение към „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕ-

НИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД, гр. София, 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/ 
18.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация

Професионално направление „Администрация и управление”, код 345
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 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
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 „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация 
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 582031 - втора степен на професионал-
на 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
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- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 „Техник-растениевъд”, код 621010 
- 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 „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Монтьор на селскостопонска 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 
квалификаци
Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене 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 „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 „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912737
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ” гр. 
Пловдив, основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 04/ 18.03.2009 г.)

Предлагани професии, 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 квалифика-
ция
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- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация 
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация

Професионално направление „Администрация и управление”, код 345
Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050 
- специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Икономист”, код 345120 
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010 
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090 
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа 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 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110 
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Оператор в дървообработването”, код 543030 
- 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 
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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
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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 професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 „Полевъдство ”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Животновъд”, код 621050
- специалност „Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код: 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Свиневъдство”, код: 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Птицевъдство”, код: 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Зайцевъдство”, код: 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Пчеларство”, код: 6210502 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 горското стопанство”, код 623060
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалафика-
ция
Професия „Посредник на трудова борса”, код 762010
- специалност „Посредник на трудова 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811020
Професия „Камериер”, код 811030
- специалност „Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Портиер-пиколо”, код 811040
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- специалност „Хотелиерство”, код 8110401 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 квалифи-
кация
Професия „Фризьор”, код 815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 про-
фесионална квалификация
- специалност „Лична охрана”, код 8610103 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912738
Издадена на Център за професионално обучение към „ВЕДАКОН” ЕООД, гр. Со-

фия, 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/ 26.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Помощник в строителството”, код 582080  
- специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на профе-
сионална квалификация
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Лицензия № 200812739
Издадена на Център за професионално обучение към „Планет - 2” ЕООД, гр. Ва-

рна, 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/ 26.03.2009 г.)

 Предлагани професии, 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 квали-
фикация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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
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 професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Строителен техник”, код 582010
- специалност „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Транспортно строителство”, код 5820104 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
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- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 сте-
пен 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 „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета 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 квалифика-
ция

Лицензия № 200812740
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕГ КОНСУЛТ” ООД, гр. Со-

фия, 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/ 26.03.2009 г.)
Предлагани професии, специалности:
Професия „Финансов отчетник”, код 343020   
- специалност „Финансова отчетност”, код 3430201 - втора степен на професионална 
квалификация  
Професия „Данъчен и митнически посредник”, код 344020
- специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030  
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200812741
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение с нестопанска 

цел „СТОПАНСКА КАМАРА - СТАРА ЗАГОРА”, 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 обуче-
ние (протокол № 05/ 26.03.2009 г.)

Предлагани професии, 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 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 професионал-
на 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване” код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Техник на компютърни системи”, код 523050
- специалност „Компютърна техника и технологии”, код 5230501 - трета степен на профе-
сионална квалификация
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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 „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 „Помощник-възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - 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 сте-
пен 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 хра-
нене 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

Лицензия № 200812749
Издадена на Център за професионално обучение към „ВИФИ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 06/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии, 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
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт„, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „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 сте-
пен 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 квалифи-
кация
Професия „Аниматор в туризма „, код 812040 
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912742
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнес център Сви-

щов”, гр. Свищов, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образова-
ние и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за 
професионално образование и обучение (протокол № 05/ 26.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 482030  
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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 квалафика-
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 
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 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 ква-
лификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабнителни и канализационни мрежи”, код 582050  
- специалност „Вътрешни иК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
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 „Растениевъд”, код 621030   
- специалност „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 „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 и обслужване в хотелиерството”, код 8110201 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070   
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
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Лицензия № 200912743
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска 

цел „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2000”, гр. Монта-
на, 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/ 26.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Техник-животновъд”, код 621040
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора 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

Лицензия № 200912744
Издадена на Център за професионално обучение към „ВОЛАН” ЕООД, гр. Акса-

ково, обл. Варна, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за про-
фесионално образование и обучение (протокол № 05/ 26.03.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
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- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120
- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа 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 
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”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - 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 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
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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 професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Озеленител”, код 622020
- 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професията „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

Лицензия № 200912745
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „Териториална 

организация на научно-техническите съюзи - Хасково”, гр. Хасково, 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 обу-
чение (протокол № 06/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии и специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора 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 про-
фесионална квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Касиер”, код 345060
- специалност „Касиер”, код 345060 - първа 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 „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Машинен монтьор”, код 521040
- специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата 
промишленост”, код 5210416 - втора степен на професионална квалификация
Професия Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална 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
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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
- 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 „Оператор в производство на облекло”, код 542050
- специалност „Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Работник в производство на облекло”, код 542090
- специалност „Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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Лицензия № 200912746
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнес - център Па-

нагюрище”, гр. Панагюрище, 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/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии и специалности:
Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „Оператор информационно осигуряване”, код 482020
- специалност „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200912747
Издадена на Център за професионално обучение към „ДИЙОМА” ЕООД, гр. Ва-

рна, 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/ 15.04.2009 г.)

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



324

Професия „Касиер”, код 345060
- специалност „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Техник по транспортна техника”, код 525010
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Монтьор по транспортна техника”, код 525020
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор по подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 „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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност ”Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - 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 „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни работи” , код 5820801 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 810101 - трета степен на професи-
онална квалификация
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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 „Производство и обслужване в заведени 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
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 квалифи-
кация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120301 - трета степен на професино-
ална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912748
Издадена на Център за професионално обучение към „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ 

ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професио-
налното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Национал-
ната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 06/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „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 професио-
нална 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 „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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Помощник възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - 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 - 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 квафикация
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
нен 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 развлечение”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене и разлечения”, 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
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
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Професия „Помощник-инструктор по спортно-туристически дейности”, код 813010
- специалност „Спортно туристически дейности”, код код 8130101 - трета степен на про-
фесионална 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 № 200912750
Издадена на Център за професионално обучение към „ПИТ КЪМПЪНИ” ООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 06/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 ква-
лификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 „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 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
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- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200912751
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕЛИЯНИ” ЕООД, гр. Со-

фия, 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/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Хотелиер”, код 811010 
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „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 квалифи-
кация
Професия „Екскурзовод”, код 812030 
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040 
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - 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 № 200912752
Издадена на Център за професионално обучение към Районен Кооперативен 

Съюз - Русе, гр. Русе, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното обра-
зование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 06/ 15.04.2009 г.)
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Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора. степен на професионална 
квалификация
Професия „Хлебар-сладкар”, код 541030
- специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „ Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване в 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 заведенията за хра-
нене и развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета 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 квалифика-
ция

Лицензия № 200912753
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „Местна аген-

ция за икономическо развитие-Разлог”, гр. Разлог, на основание чл. 22, ал. 6 от За-
кона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния 
съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол 
№ 06/ 15.04.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Дърворезбар”, код 215040
- специалност „Дърворезбарство”, код 2150401 - втора степен на професионална квали-
фикация
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 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
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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 „Оператор на компютър, код 482030
- специалност „Текстообработване, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Техник-технолог в дървообработването”, код 543010
- специалност „Мебелно производство”, код 5430101 - 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 - 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 „Кетъринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване в 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 заведенията за хра-
нене и развлечения”, код 8110901 - 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 № 200912754
Издадена на Център за професионално обучение към „Ай Ти Си И” ООД, гр. Со-

фия, 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/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050
- специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Програмист”, код 481010 
- специалност „Програмно осигуряване”, код 4810101 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Системен програмист”, код 481020 
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- специалност „Системно програмиране”, код 4810201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 ква-
лификация

Лицензия № 200912755
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕКСЕЛЕНТ СТИЛ” 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 № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
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 № 200912756
Издадена на Център за професионално обучение към Сдружение „МЛАДЕЖКА 

АЛТЕРНАТИВА ЗА 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 № 07/ 
27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Дизайнер”, код 214010
- специалност „Аранжиране”, код 2140104 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Моден дизайн”, код 2140108 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Касиер”, код 345060
- специалност „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
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- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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 производство на облекло”, код 542090
- специалност „Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция

Лицензия № 200912757
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение с нестопанска 

цел „БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШ-
ЛЕНОСТ”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образо-
вание и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (протокол № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, 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 „Графичен дизайнер”, код 213070
- специалност „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Дизайнер”, код 214010
- специалност „Аранжиране”, код 2140104 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Детски играчки и сувенири”, код 2140105 - трета степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Моден дизайн”, код 2140108 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Техник-технолог в дървообработването”, код 543010
- специалност „Мебелно производство”, код 5430101 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Реставрация на стилни мебели и дограма”, код 5430104 - трета степен на 
професионална квалификация
- специалност „Тапицерство и декораторство”, код 5430106 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Производство на плочи и слоиста дървесина”, код 5430110 - 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 про-
фесионална квалификация
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- 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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Производство на дървени детски играчки”, код 5430209 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Работник в дървообработването”, код 543090 
- специалност „Производство на фасонирани материали”, код 5430901 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност „Производство на тапицирани изделия”, код 5430902 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност „Производство на бъчви”, код 5430903 - първа степен на професионална 
квалификация
- специалност „Производство на плетени изделия от дървесина”, код 5430904 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Механизатор на горска техника”, код 623030
- специалност „Механизация на горското стопанство”, код 6230301 - втора степен на про-
фесионална квалафикация
Професия „Лесовъд”, код 623040
- специалност „Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална квала-
фикация
Професия „Дивечовъд”, код 623050
- специалност „Горско и ловно стопанство”, код 6230501 - втора степен на професионал-
на квалафикация

Лицензия № 200912758
Издаденa на Център за професионално обучение към „ЮНИТРЕЙД - Х” ЕООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (протокол № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Електротехник”, код 522010     
- специалност „Електробзавеждане на транспортна техника”, код 5220106 - трета степен 
на професионална квалификация       
Професия „Елекромонтьор”, код 522020
- специалност „Електробзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - 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
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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

Лицензия № 200912759
Издадена на Център за професионално обучение към „АЛФА МЕДИКА - ЗДРАВЕН 

ЦЕНТЪР” 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 № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Касиер”, код 345060
- специалност „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „Деловодител”, код 346030
- специалност „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - трета степен на професионална квалификация 
Професия „Козметик” , код 815020 
- специалност „Козметика” , код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция 

Лицензия № 200912760
Издадена на Център за професионално обучение към „ПРЕСТИЖ 2007” 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 профе-
сионално образование и обучение (протокол № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
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Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 „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 професионал-
на 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 професионал-
на квалификация
Професия „Работник по транспортна техника”, код 525120
- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа 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 
професионална 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 - втора степен на про-
фесионална квалификация
- специалност „Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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
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 „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 хра-
нене 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 „Водач на МПС за обществен превоз”, код 840090
- специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа сте-
пен на професионална квалификация

Лицензия № 200912761
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Европейски център 

в подкрепа на бизнеса”, гр. Русе, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионал-
ното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Национална-
та агенция за професионално образование и обучение (протокол № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация 
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Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес администрация”, код 3460201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Животновъд, код 621050
- специалност „Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Птицевъдство, код 6210505 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Зайцевъдство”, код 6210506 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Пчеларство”, код 6210507 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Коневъдство и конна езда”, код 6210508 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Фермер”, код 621060  
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 621060 - трета степен 
на професионална квалификаця
Професия „Лозаровинар”, код 621090
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
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 заболява-
ния”, код 7620102 - 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 „Еколог”, код 851010
- специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионална квалификация
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Лицензия № 200912762
Издадена на Център за професионално обучение към „АТАНАС БУРОВ” ООД, гр. 

Панагюрище, 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 № 07/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална 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 „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 „Растетелна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия „Техник в лозаровинарството”, код 621020 
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210201 - 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 квалифика-
ция
- 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 „Фермер”, код 621060  
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Производител на селскостопанска продукция” , код 6210602 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Техник на селскостопанска техника”, код 621070 
- специалност „Механизация на селското стопанство”, код 6210701 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Техник-озеленител”, код 622010
- специалност „Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
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- специалност „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Техник-рибовъд”, код 624010
- специалност „Рибовъдство”, код 6240101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

Лицензия № 200812763
Издадена на Център за професионално обучение към „САФКО” ЕООД, гр. Со-

фия, 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/ 27.05.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Икономист”, код 345120 
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - 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 
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета сте-
пен 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 сте-
пен на професионална квалификация 
Професия „Строителен техник”, код 582010 
- специалност „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация 
- специалност „Водно строителство”, код 5820103 - трета степен на професионална ква-
лификация 
- специалност „Транспортно строителство”, код 5820104 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация 
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация 
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация 
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- специалност „Строително тенекеджийство”, код 582031 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация 
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 „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 „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 професи-
онална квалификация 
Професия „Техник в лозаровинарството”, код 621020 
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация 
Професия „Растениевъд”, код 621030 
- специалност „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професио-
нална квалификация.
- специалност „Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6210307 - втора степен на професионална квалификация.
- специалност „Растителна защита”, код 6210308 - втора степен на професионална ква-
лификация.
Професия „Техник-животновъд”, код 621040 
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация 
- специалност „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция 
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- 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 
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета сте-
пен на професионална квалификация 
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 „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  
- специалност „Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професио-
нална 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 квалифика-
ция  
- специалност „Бубарство”, код 6211207 - първа степен на професионална квалифика-
ция  
Професия „Техник-озеленител”, код 622010 
- специалност „Цветарство”, код 6220101 - трета степен на професионална квалифика-
ция 
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- специалност „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 - трета степен на про-
фесионална квалификация 
Професия „Техник-лесовъд”, код 623010 
- специалност „Горско и ловно стопанство”, код 6230101 - трета степен на професионал-
на 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 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 „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 „Дивечовъдство”, код 6230603 - първа степен на професионална квалифи-
кация  
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионална квалифика-
ция  
Професия „Техник-рибовъд”, код 624010 
- специалност „Рибовъдство”, код 6240101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Работник в рибовъдството”, код 624040 
- специалност „Рибовъдство”, код 6240401 - първа степен на професионална квалифи-
кация  
Професия „Ветеринарен техник”, код 640010 
- специалност „Ветеринарен техник”, код 6400101 - 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 „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 „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 квалифи-
кация 
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Професия „Планински водач”, код 812020 
- специалност „Туризъм”, код 8120201 - трета степен на професионална квалификация 
Професия „Екскурзовод”, код 812030 
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912764
Издадена на Център за професионално обучение към „ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ 

МАРИЦА” ЕООД, с. Радиново, област 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 № 08/ 
17.06.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Машинен техник”, код 521010, 
- специалност „Технология на машиностроенето”, код 5210117 - трета степен на профе-
сионална квалификация

Лицензия № 200912765
Издадена на Център за професионално обучение към „ДЕДАЛ” ЕООД, гр. Несе-

бър, 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/ 17.06.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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 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 „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на профе-
сионална 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 сте-
пен 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

Лицензия № 200912766
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „КАМАРА НА 

ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ”, 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 обу-
чение (протокол № 08/ 17.06.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Финансов отчетник”, код 343020
- специалност „Финансова отчетност”, код 3430201- втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040
- специалност „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912767
Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „ЕВРЕДИКА - ГЕОРГИ 

ГЕОРГИЕВ”, гр. Крумовград, обл. Кърджали, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 712/ 02.07.2009 г. на 
Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на 
основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия „Работник по транспорта техника”, код 525120
- специалност „Автобояджийство”, код 5251201 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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Професия „Озеленител”, код 622020
- 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професията „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

Лицензия № 200912768
Издадена на Център за професионално обучение към „Рувекс” АД, гр. София, на 

основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) 
със Заповед № 734/ 10.07.2009 г. на Председателя на Националната агенция за профе-
сионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Системен програмист”, код 481020
- специалност „Системно програмиране”, код 4810201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 професионал-
на квалификация
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 „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Техник на енергийни съоржения и инсталации”, код 522030
- специалност „Топлоенергетика”, код 5220301 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност „Газова техника”, код 5220306 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Топлотехника”, код 5220309 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтьор на енергийни съоржения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална квали-
фикация
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- специалност „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912769
Издадена на Център за професионално обучение към „МЕРКУРИЙ П И П” АД, 

гр. Габрово, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за профе-
сионално образование и обучение (протокол № 09/ 15.07.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Оператор в производството на обувни и кожени галантерийни изде-
лия”, код 542070
- специалност „Производство на обувни изделия”, код 5420701 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Работник в обувно и кожено-галантерийно производство”, код 542100
- специалност „Обувно и и кожено-галантерийно производство”, код 5421001 - първа сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Обущар”, код 542120
- специалност „Обущарство”, код 5421201 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Оператор в дървообработването”, код 543020
- специалност „Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Работник в дървообработването”, код 543090
- специалност „Производство на фасонирани изделия”, код 5430901 - 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 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 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
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- специалност „Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни дейности”, код 5820501 - първа степен на про-
фесионална квалификация

Лицензия № 200912770
Издадена на Център за професионално обучение към „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪР-

ЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”, гр. Ловеч, на ос-
нование чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с 
решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образова-
ние и обучение (протокол № 09/ 15.07.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт” , код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 54211011 - 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 тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
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 „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
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- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална 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
Професия „Техник-животновъд”, код 621040 
- специалност „Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- 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
- специалност „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета степен 
на професионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квафикация
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
нен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
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Лицензия № 200912771
Издадена на Център за професионално обучение към „ВАК” ООД, с. Николово, 

обл. Русе, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професи-
онално образование и обучение (протокол № 09/ 15.07.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090 
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 № 200912772
Издадена на Център за професионално обучение към „СТС - ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образова-
ние и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за 
професионално образование и обучение (протокол № 09/ 15.07.2009 г.)

Предлагани професии, специалности:
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
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 железопътна техника”, код 5220206 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен 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 „Електроенергетика”, код 5220212 - 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
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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
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Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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
- специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602 - 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 „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация

Лицензия № 200912773
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „Шуменска 

търговско промишлена палата”, гр. Шумен, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 772/ 20.07.2009 г. на 
Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на 
основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Икономист”, код 345120 
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451201 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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 
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
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Озеленител”, код 622020
- специалност„Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070



352

- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Лицензия № 200912774
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „Национално 

сдружение Недвижими имоти”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 771/ 20.07.2009 г. на 
Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на 
основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Фотограф” код 213020
- специалност „Фотография”, код 213020 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Дизайнер”, код 214010
- специалност „Интериорен дизайн”, код 2140101 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия „Брокер”, код 341030
- специалност „Недвижими имоти”, код 3410301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Търговски представител”, код 341040
- специалност „Търговия на едро и дребно”, код 3410401 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020 
- специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201 - втора степен на професионал-
на 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 345120 
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451201 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Икономист-информатик”, код 482010 
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - 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
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Лицензия № 200912775
Издадена на Център за професионално обучение към „ПИ ЕМ Консултинг” ООД, 

гр. Кюстендил, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 782/ 22.07.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090 
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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

Лицензия № 200912776
Издадена на Център за професионално обучение към СНЦ „Териториална Ор-

ганизация на Научно-техническите съюзи”, гр. Добрич на основание чл. 22, ал. 7 
от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 781/ 
22.07.2009 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образова-
ние и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Графичен дизайнер”, код 213070 
- специалност „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Машинен монтьор”, код 521040
- специалност „Металообработващи машини”, код 5210414 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата 
промишленост”, код 5210416 - 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 „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030
- специалност „Топлотехника”, код 5220309 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Огняр”, код 522060
- специалност „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060
- специалност „Компютърни мрежи”, код 5230602 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионална 
квалификация
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Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно -транспортна техника с електрообзавеждане”, код 5250602 - 
втора степен на професионална квалификация
Професия „Хлебар-сладкар”, код 541030
- специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542010
- специалност „Шивачество”, код 5420101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Обущар”, код 542120
- специалност „Обущарство”, код 5421201 - 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 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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Пътен строител”, код 582060
- специалност „Строител на пътища ,магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 - 
първа степен на професионална квалификация
Професия „Растениевъд”, код 621030
- специалност „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност „Гъбопроизводство и билки, етерично-маслени и медоносни култури”, код 
6210307 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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
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- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионал-
на 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 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 заболява-
ния”, код 7620202 - 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 № 200912777
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „СИНИ КАМЪ-

НИ ЗА РАЗВИТИЕ”, с. Гълъбинци, община Тунджа на основание чл. 22, ал. 7 от Закона 
за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 785/ 22.07.2009 г. 
на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение 
(на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020 
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090 
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - 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 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 ква-
лификация
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- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Фермер”, код 621060
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 „Готвач”, код 811070 
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080 
- специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

Лицензия № 200912778
Издадена на Център за професионално обучение към „ХЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” 

ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 806/ 29.07.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстобоработване”, код 4820301 - 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 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
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
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- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - 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 „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
- специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103 - втора 
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 квалифи-
кация
Професия „Фризьорство”, 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
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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912779
Издадена на Център за професионално обучение към „Еконт Експрес” ООД, гр. 

Русе, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) със Заповед № 808/ 29.07.09 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 „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 „Икономист-информатик”, код 482010 
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Организатор интернет приложения”, код 482040 
- специалност „Електронна търговия”, код 4820401 - трета степен на професионална ква-
лификация

Лицензия № 200912780
Издадена на Център за професионално обучение към „Спиди - Академи” ООД, 

гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО) със Заповед № 816/31.07.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, 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 квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - 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 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалонст „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-мениджър”, код 346010
- специалност „Бизнес администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификациs
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 професио-
нална квалификация
Професия „Оператор информационно осигуряване”, код 482020
- специалност „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820202 - втора степен 
на професионална квалификация.
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Лицензия № 200912781
Издадена на Център за професионално обучение към „Велес МТ” ЕООД, гр. Ва-

рна, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО) със Заповед № 823/05.08.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 „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 „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Машинен техник”, код 521010
- специалност „Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105 - трета 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 „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифика-
ция 
Професия „Работник в производството на облекло”, код 542090
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- специалност „Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Строителен техник”, код 582010
- специалност „Строителство 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 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 ква-
лификация
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
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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

Лицензия № 200912782
Издадена на Център за професионално обучение към „Медикъл Трейд Консул-

тинг” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното 
образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 803/ 29.07.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, 
ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Дизайнер”, код 214010
- специалност „Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
ната квалификация
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 „Оператор на компютър”, код 482030
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- специалност „Текстообработване” код 4820301 - първа степен на професионалната 
квалификация
Професия „Оператор в металургията”, код 521080
- специалност „Металургия на черните метали”, код 5210801 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия „Леяр”, код 521120
- специалност „Леярство”, код 5211201 - първа степен на професионална квалификация
Професия „Техник-технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета сте-
пен на професионалната квалификация
Професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Строителен техник”, код 582010
- специалност „Строителство 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 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 „Бояджийски работи”, код 5820309 втора степен на професионална квали-
фикация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050
- специалност „Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 сте-
пен 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 „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - 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
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Лицензия № 200912783
Издадена на Център за професионално обучение към Академия за професионал-

но развитие „Експерт” ЕООД, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионално-
то образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 804/ 29.07.2009 г. на Председателя 
на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 
48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Брокер”, код 341030
- специалност „Недвижими имоти”, код 3410301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия „Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040
- специалност „Бизнес услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия Офис-секретар, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Техник-технолог в хранително вкусова промишленост”, код 341010
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Производство на консерви”, код 5410205 - трета степен на професионал-
на 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
Професия Оператор в хранително-вкусовата промишленост, код 541020
- специалност „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Производство на консерви”, код 5410204 - трета степен на професионал-
на 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
Професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, код 541050
- специалност „Хранително вкусова промишленост”, код 3410501 - 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

По професионално направление „Социална работа и консултиране”, код 742 
Професия „Сътрудник социални дейности”, код 742020
- специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7420201 - трета степен 
на професионална квалификация
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- специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболява-
ния”, код 7420202 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Еколог”, код 851010
- специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионалната квалификация

Лицензия № 200912784
Издадена на Център за професионално обучение към „Лондон Колидж Дъблин” 

ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 819/05.08.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, 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 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квафикация
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - 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 „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200912785
Издадена на Център за професионално обучение към „Командос - АС” ЕООД, гр. 

София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) със Заповед № 818/04.08.09 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Помощник-инструктор по фитнес”, код 813090
- специалност „Фитнес”, код 8130901 - трета степен на професионална квалификация
Професията „Охранител”, код 861010 
- специалност „Банкова и инкасова дейност”, код 8610101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Лична охрана”, код 8610102 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912786
Издадена на Център за професионално обучение към „ВР - Пропъртис” ЕООД, 

гр. Бургас, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) със Заповед № 833/07.08.09 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
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 ква-
лификация
Професия „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Работник в растениевъдството”, код 621110
- специалност „Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
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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Лицензия № 200912787
Издадена на Център за професионално обучение към „ЯНИАПРЕС” ЕООД, гр. 

Варна, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) със Заповед № 845/ 18.08.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Корабоводител”, код 840010
- специалност „Корабоводене-морско”, код 8400101 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912788
Издадена на Център за професионално обучение към „АИКБ Консулт” ЕООД, 

гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО) със Заповед № 874/ 10.09.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

 Предлагани професии, специалности:
Професия „Фотограф” код 213020
- специалност „Фотография”, код 213020 - трета степен на професионална квалифика-
ция
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 „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 „Финансов отчетник”, код 343020
- специалност „Финансово отчетност”, код 3430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451201 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионално ква-
лификация
Професия „Машинен техник”, код 521010
- специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата 
промишленост”, код 5210119 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Машинен монтьор”, код 521040
- специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата 
промишленост”, код 5210416 - 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
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220209 - 
втора степен на професионална квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлоенергетика”, код 5220401 - втора степен на професионална квали-
фикация;
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора 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
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 облекло”, код 542040
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- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло 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 професионал-
на квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Техник-технолог в дървообработването”, код 543010
- специалност „Мебелно производство”, код 5430101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор в дървообработване”, код 543020
- специалност „Производство на мебели”, код 5430201 - 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Работник в дървообработване”, код 543090
- специалност „Производства на фасонирани изделия”, код 5430901 - 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 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 
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация 
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 582031 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация 
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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
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- 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 „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „Хотелиерството”, код 8110301 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведения 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в общественото 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 квалифи-
кация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120301 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912789
Издадена на Център за професионално обучение към Регионално Сдружение на 

общините „Марица”, гр. Хасково, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионал-
ното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 878/11.09.2009 г. на Председателя 
на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 
48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
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- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 54211011 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Фермер”, код 621060 
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Посредник на трудовата борса”, код 762010
- специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912790
Издадена на Център за професионално обучение към Фондация „Карин дом”, гр. 

Варна, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) със Заповед № 879/11.09.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, 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
Професия „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - 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
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- специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболява-
ния”, код 7620201 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Социален асистент”, код 762040
- специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401 - втора степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912791
Издадена на Център за професионално обучение към ЕТ „Илиана Ценова - Блен-

да”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 890/ 15.09.09 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Монтажист”, код 213010
- специалност „Филмов монтаж”, код 2130101 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Видеомонтаж”, код 2130102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Компютърен монтаж”, код 2130103 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия „Фотограф”, код 213020
- специалност „Фотография”, код 2130201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
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 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 „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Организатор Интернет приложения”, код 482040
- специалност „Електронна търговия”, код 4820401 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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Лицензия № 200912792
Издадена на Център за професионално обучение към „Интелект КООП” ЕООД, 

гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 891/ 15.09.09 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код, 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
ната квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионалната 
квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионалната квалифи-
кация
Професия „Хлебар-Сладкар”, код 5410301
- специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионалната квалификация
- специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия „Шивач”, код 542110
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионалната квалифи-
кация
Професия „Работник в дървопреработването”, код 543090
- специалност „Производство на мебели”, код 5430906 - първа степен на професионал-
ната квалификация
Професия „Работник в животновъдството”, код 621120
- специалност „Пчеларство”, код 6211206 - първа степен на професионалната квалифи-
кация
- специалност „Бубарство”, код 6211207 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Техник озеленител”, код 622010
- специалност „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 - трета степен на про-
фесионалната квалификация
Професия „Работник в озеленяването”, код 622030
- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионал-
ната квалификация
Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060
- специалност „Билкарство”, код 6230604 - първа степен на професионалната квалифи-
кация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
оналната квалификация
Професия „Администратор в хотелиерството”, код 811020
- специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - трета сте-
пен на професионалната квалификация
Професия „Камериер”, код 811030
- специалност „Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионалната квали-
фикация
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Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия”, код 8110701 - втора степен на про-
фесионалната квалификация
Професия „Сервитьор-барман”, код 811080
- специалност „Обслужване на заведения в общественото хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионалната квалификация
Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене и развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионалната квалификация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
налната квалификация
Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионалната квали-
фикация

Професионално направление „Фризьорски и козметични услуги”, код 815
Професия „Фризьор”, код 815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионалната квалифи-
кация
Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионалната квалифика-
ция
Професия „Еколог”, код 851010
- специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионалната квалификация
Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, код 861020
- специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, 
код 8610201, трета степен на професионалната квалификация

Лицензия № 200912793
Издадена на Център за професионално обучение към „ЕС ПИ АЙ-95” АД, гр. Со-

фия, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обуче-
ние (ЗПОО) със Заповед № 902/ 17.09.09 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач консултант”, код 341020
- специалност „Продавач консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия  „Търговски представител”, код 341040
- специалност „Търговия на едро и дребно”, код 3410401 - трета степен на професионал-
на квалификация 
Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”,  код 342020 
- специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201 - втора степен на професионал-
на квалификация 
Професия „Финансист”,  код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - степен на професионална квалификация 
трета
- 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 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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 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 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  „Техник-растениевъд”, код 621010
- специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална 
квалификация 
- специалност „Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална ква-
лификация 
Професия  „Техник в лозаровинарството”, код 621020
- специалност „Лозаровинарство” , код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация 
Професия „Растениевъд”  код 621030
- специалност „Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална ква-
лификация 
Професия „Лозаровинар”  код 621090
- специалност „Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация 
Професия  „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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  „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - втора степен на професионална квалификация 
- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - втора степен на професионална квалификация 
Професия  „Готвач” код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 „Работник в заведения за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене 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 
- специалност „Планински водач”, код 8120102 - трета степен на професионална квали-
фикация 
Професия  „Туризъм” код 8120201
- специалност „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета степен 
на професионална квалификация 
Професия „Екскурзовод”,  код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация 
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - 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 № 200912794
Издадена на Център за професионално обучение към „Конфезерченти Бълга-

рия” ООД, гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното об-
разование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 900 / 17.09.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, 
ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
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 „Икономист-информатик”, код 482010
- специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 квафикация
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- специалност „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация.
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
нен 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
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912795
Издадена на Център за професионално обучение към „Виа Рилка” ЕООД, гр. Со-

фия, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО) със Заповед № 899/ 17.09.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
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
- 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 „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912796
Издадена на Център за професионално обучение към „Д.Г.С. - термосистеми” 

ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) със Заповед № 931/ 05.10.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 
Предлагани професии, специалности:
Професия „Машинен оператор”, код 521030
- 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 квалифика-
ция
Професия „Стругар”, код 521100
- специалност „Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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Професия „Шлосер”, код 521110
- специалност „Шлосерство”, код 5211101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Машинен монтьор”, код 521040
- специалност „Металообработващи машини”, код 5210414 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Електроенергетика”, код 5220212 - 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 „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - втора 
степен на професионална квалификация
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
- специалност „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912797
Издадена на Център за професионално обучение към „ЦПО Вегапо” ООД, гр. Со-

фия, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО) със Заповед № 953 / 09.10.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Програмист”, код 481010 
- специалност „Програмно осигуряване”, код 4810101 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Системен програмист”, код 481020 
- специалност „Системно програмиране”, код 4810201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Оператор на информационно осигуряване”, код 482020
- специалност „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
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Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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 „Микропроцесорна техника”, код 5230302 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на електронна техника”, код 523040 
- специалност „Промишлена електроника”, код 5230401 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Микропроцесорна техника”, код 5230402 - втора степен на професионал-
на 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 ква-
лификация

Лицензия № 200912798
Издадена на Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ „ПАРТНЬО-

РИ-КС” ООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното 
образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 969/14.10.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, 
ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване” код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Електротехник”, код 522010
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия „Строителен техник”, код 582010
- специалност „Строителство 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 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 ква-
лификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
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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 професио-
нална квалификация
- специалност „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 профе-
сионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „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 сте-
пен 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 хра-
нене 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
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Лицензия № 200912799
Издадена на Център за професионално обучение към „Международен център 

за професионално обучение „Алфа” ЕООД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 
от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 976/ 
19.10.2009 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образова-
ние и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
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 „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Техник по комуникационни системи”, код 523010 
- специалност „Телекомуникационни системи”, код 5230102 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтьор по комуникационни системи”, код 523020 
- специалност „Телекомуникационни системи”, код 5230202 - втора степен на професио-
нална 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
Професия „Помощник-инструктор по фитнес”, код 813090 
- специалност „Фитнес”, код 8130901 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Помощник-треньор”, код 813100 
- специалност „По вид спорт”, код 8131001 - трета степен на професионална квалифика-
ция
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
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 квалифика-
ция
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация
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Лицензия № 200912800
Издадена на Център за професионално обучение към СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОКВА-

ЛИФИКАЦИЯ”, гр. Пловдив, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното 
образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 977/ 19.10.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, 
ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Офис-секретар”, код 346020
- специалност „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик” код 521090
- специалност „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 профе-
сионална квалификация
- специалност „Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Готвач”, код 811070
- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
нен 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
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Лицензия № 200912801
Издадена на Център за професионално обучение към сдружение „Дружество за 

разпространение на знания Мисъл-Велико Търново”, гр. Велико Търново, на осно-
вание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със 
Заповед № 978/ 19.10.2009 г. на Председателя на Националната агенция за професио-
нално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Седалище и адрес на управление:
Гр. (с) Велико Търново 5000
Област: Велико Търново 
Адрес: Христо Ботев 15

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „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 „Оператор на компютър, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Газова техника”, код 5220406 - втора 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 ква-
лификация
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 профе-
сионална квалификация
Професия „Строител-монтажник”, код 582040
- специалност „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Пътен строител”, код 582060
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- 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 „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 „Работник в озеленяването”, код 622030
- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060
- специалност „Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа 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 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 „Охранител”, код 861010
- специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

Лицензия № 200912802
Издадена на Център за професионално обучение към Премиер Хелт Клуб ООД, 

гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и 
обучение (ЗПОО) със Заповед № 1018/05.11.2009 г. на Председателя на Националната 
агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 
3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
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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Лицензия № 200912803
Издадена на Център за професионално обучение към Държавно Предприятие 

„Фонд Затворно Дело”, гр. София, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професио-
налното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 1103/07.12.2009 г. на Предсе-
дателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на осно-
вание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант” код 3410201 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия „Заварчик”, код 521090
- специалност „Заваряване” код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Работник в дървообработването”, код 543090
- специалност „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
- специалност „Производство на мебели”, код 5430906 - 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 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 „Помощник в строителството”, код 582080
- специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия „Работник в растениевъдството”, код 621110
- специалност „Трайни насаждения”, код 6211102 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене и развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация 

Лицензия № 200912804
Издадена на Българо-германски център за професионално обучение, гр. Смо-

лян, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО) със Заповед № 1111/ 10.12.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, 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 482030



385

- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионално 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 
професионална квалификация
- специалност „Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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 „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 професионал-
на квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална квалификация
- специалност „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110102 - 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 „Хотелиерството”, код 8110301 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия „Портиер-пиколо”, код 811040
- специалност „Хотелиерството”, код 8110401 - първа степен на професионална квали-
фикация
Професия „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведения 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 сте-
пен 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 заведения за хранене и развлечения”, код 811090
- специалност „Работник в производство на кулинарни изделия в заведения 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 квалифи-
кация
Професия „Планински водач”, код 812020
- специалност „Туризъм”, код 8120201 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120301 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Фризьорство”, 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 № 200912805
Издадена на „Мини открит въгледобив” ЕАД, гр. Перник, на основание чл. 22, 

ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 
1112/ 11.12.2009 г. на Председателя на Националната агенция за професионално обра-
зование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Машинен монтьор”, код 521040
- специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството, 
код 5210417, 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 „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрически машини и апарати”, код 5210201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5210204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Електрически инсталации”, код 5210210 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Огняр”, код 522060
- специалност „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
Професия „Оператор в минната промишленост”, код 544020
- специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми”, код 5440201 - втора 
степен на професионална квалификация



387

Професия „Сондажен техник”, код 544030
- специалност „Сондажни технологии”, код 5440301 - трета степен на професионална 
квалификация

Лицензия № 200912806
Издадена на Център за професионално обучение към „Надежда и Мариета Дже-

неви” ООД, гр. Стара Загора, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното 
образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 1113/11.12.2009 г. на Председателя на 
Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, 
ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Сътрудник маркетингови дейности”, код 342020
- специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Финансист”, код 343010
- специалност „Банково дело”, код 3430101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102 - трета степен на 
професионална квалификация 
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030 
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „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 „Оператор на компютър”, код 482030 
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Машинен техник”, код 521010 
- 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
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Професия „Електромонтьор”, код 522020
- специалност „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен 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 професионал-
на квалификация
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040
- специалност „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Огняр”, код 522060
- специалност „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Монтьор на транспортна техника”, код 525020
- специалност „Пътно-строителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Монтьор на подемно транспортна техника”, код 525060
- специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 „Работник в производство на облекло”, код 542090 
- специалност „Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия „Шивач”, код 542110 
- специалност „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия „Оператор в дървообработването”, код 543030 
- специалност „Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Сондьор”, код 544040 
- специалност „Проучвателно сондиране”, код 5440401 - 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 професио-
нална квалификация
- специалност „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
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- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни 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 5820801 - първа степен на профе-
сионална 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 озеленяването”, код 622030
- специалност „Озеленяване и цветарство”, код 6230301 - първа степен на професионал-
на квалафикация
Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - 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 сте-
пен 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
Професия „Фризьор”, код815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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Професия „Козметик”, код 815020
- специалност „Козметика”, код 815020 - втора степен на професионална квалификация

Лицензия № 200912807
Издадена на „ТОНИКО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД, гр. Пловдив, на основание 

чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Запо-
вед № 1114/ 11.12.2009 г. на Председателя на Националната агенция за професионално 
образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Графичен дизайнер”, код 213070
- специалност „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Брокер”, код 341030
- специалност „Недвижими имоти”, код 3410301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020
- специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия „Оперативен счетоводител”, код 344030
- специалност „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - 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 „Икономист”, код 345120
- специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
Професия „Оператор на компютър”, код 482030
- специалност „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
Професия „Геодезист”, код 581010
- специалност „Геодезия”, код 5810101 - трета степен на професионална квалификация.

 Лицензия № 200912808
Издадена на Българо-германски център за професионално обучение, гр. Ца-

рево, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение 
(ЗПОО) със Заповед № 1109/09.12.2009 г. на Председателя на Националната агенция 
за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от 
ЗПОО). 

Предлагани професии, специалности:
Професия „Продавач-консултант”, код 341020
- специалност „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия „Данъчен и митнически посредник”, код 344020
- специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201 - трета степен на 
професионална квалификация
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- специалност „Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202 - трета 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 „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 професио-
нална квалификация

Професионално направление „Хранителни технологии”, код 541
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
- специалност „Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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 „Посредник на трудовата борса”, код 762010
- специалност „Посредник на трудовата борса”, код 7620101 - трета степен на професи-
онална 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 заболява-
ния”, код 7620201 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Помощник-възпитател”, код 762030
- специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Хотелиер”, код 811010
- специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на професи-
онална 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 „Ресторантьор”, код 811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квафикация
- специалност „Кетъринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия „Готвач”, код 811070
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- специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
нен 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 развлечение”, код 811090
- специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене и разлечения”, 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
- специалност „Селски туризъм” код 8120102 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия „Екскурзовод”, код 812030
- специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия „Аниматор в туризма”, код 812040
- специалност „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия „Помощник-инструктор по спортно-туристически дейности”, код 813010
- специалност„Спортно - туристически дейности”, код код 8130101 - трета степен на про-
фесионална 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
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	 Лицензия	№	200612341	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	08.01.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Икономист”,	код	345110
- специалност  „Индустрия”, код 341101 - 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 професионал-
на 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	„Биотехнолог”,	код	524020
- специалност „Технология в биопроизводствата”, код 5240201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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 професионал-
на 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
- специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Растителна защита и агротехника”, код 6210107 - трета степен на профе-
сионална 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

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	2009	г.
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- 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 професионал-
на квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060	
- специалност „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция”, код 621060 - трета степен 
на професионална квалификаця
Професия		„Озеленител”,	код	622020	
- специалност  „Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Парково строителство и озеленяване”, код 622020 - втора степен на про-
фесионална квалификаця
Професия		„Корабоводител”,	код	840010	
- специалност „Корабоводене - морско”, код 8400101 - трета степен на професионална 
квалификация.
Професия		„Моряк”,	код	840020
- специалност  „Моряк”, код 8400201 - втора степен на професионална квалификация

 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Електротехник”,	код	522010
- специалност  „Електрически машини и апарати”, код 5220101 - трета степен на профе-
сионална
- специалност  „Електроенергетика”, код 5220102 - трета степен на професионална
- специалност  „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103 - трета степен на 
професионална
- специалност  „Електрообзавеждане на кораби”, код 5220104 - трета степен на професи-
онална
- специалност  „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105 - трета сте-
пен на професионална
- специалност  „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220106 - трета сте-
пен на професионална
- специалност  „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски 
транспорт”, код 5220107 - трета степен на професионална
- специалност  „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108 - 
трета степен на професионална
- специалност  „Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионал-
на
- специалност „Електродомакинска техника”, код 5220110 - трета степен на професио-
нална
Професия		„Техник	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522030
- специалност  „Топлоенергетика”, код 5220301 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Хидроенергетика”, код 5220303 - трета степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Газова техника”, код 5220306 - трета степен на професионална квалифи-
кация
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- специалност  „Възобновяеми енергийни източници”, код 5220308 - трета степен на про-
фесионална квалификация 
- специалност  „Топлотехника”, код 5220309 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Корабен	техник”,	код	525100
- специалност  „Корабни машини и механизми”, код 5251001 - трета степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Техник	-	технолог	в	хранително	-	вкусовата	промишленост”,	код	541010
- специалност  „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 
5410101 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102 - тре-
та 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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на консерви”, код 5410105 - трета степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106 - тре-
та 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, маслопродукти и етерични масла”, 
код 5410109 - трета 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
- специалност  „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		„Техник-механизатор”,	код	623020
- специалност  „Механизация на горското стопанство”, код 6230201 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Техник	по	промишлен	риболов	и	аквакултури”,	код	624020
- специалност  „Промишлен риболов и аквакултури”, код 6240201 - трета степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Посредник	на	трудовата	борса”,	код	762010
- специалност  „Посредник на трудовата борса”, код 7620101 - трета степен на професи-
онална 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Хотелиер”,	код	811010
- специалност  „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103 - втора 
степен на професионална квалификация
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	 Лицензия	№	200712507	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	08.01.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия	„Компютърен	график”,	213060
- специалност  „Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Дизайнер”,	код	214010
- специалност  „Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344010
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440101 - трета степен на професионал-
на 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		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Водно строителство”, код 5820102 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Транспортно строителство”, код 5820103 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална 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		„Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
- специалност  „Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201 - 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 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - трета сте-
пен на професионална квалификация



397

	 Лицензия	№	200512310	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	01/	08.01.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
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
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 квалифи-
кация
- специалност  „Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - 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
- специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета сте-
пен 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		„Растениевъд”,	код	621030	
- специалност  „Растениевъдство”, код 6210301 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Лозаровинар”,	код	621090	
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Администратор	в	хотелиерството”,	код	811020
- специалност  „Организация на обслужването в хотериерството”, код 8110201 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		„Готвач”,	код	811070
- специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 про-
фесионална квалификация
- специалност  „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 - трета степен на професио-
нална квалификация

	 Лицензия	№	200211102	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	21.01.2009	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		„Икономист”,	код	345110
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- 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  „Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Сондьор”,	код	544040
- специалност „Проучвателно сондиране”, код 5440401 - втора степен на професионал-
на 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 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Трайни насаждения”, код 6211102, код 6211101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6211103 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - трета 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 професио-
нална 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 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 
професионална квалификация
Професия		„Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090,
- специалност  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене 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 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност „Селски туризъм”, код 8120102 - втора степен на професионална квали-
фикация
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	 Лицензия	№	200712501							
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	21.01.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Компютърен	график”,	213060
- специалност  „Компютърна графика”, код 2130601, трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820102 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		„Заварчик”,	код	521090
- специалност  „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- 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 железопътна техника”, код 5220206 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен 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 професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
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		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професио-
нална 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		„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
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- специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация 
- специалност  „Производство на консерви”, код 5410204 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - вто-
ра 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, маслопродукти и етерични масла”, 
код 5410208 - 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		„Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност  „Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501 - 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 про-
фесионална 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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на дървени детски играчки”, код 5430209 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Кофражи”, 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
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- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална 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 ква-
лификация
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		„Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  „Механизация на селското стопанство, 6210801 - втора степен на профе-
сионална 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		„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		„Камериер”,	код	811030
- специалност  „Хотелиерство”, код 8110301 - първа степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - трета сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200712435		
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	21.01.2009	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 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Машинен	оператор”,	код	521030
- 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 в металургията”, код 5210403 - втора степен на 
професионална квалификация
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Професия		„Оператор	в	металургията”,	код	521080
- специалност  „Металургия на черните метали”, код 5210801 - втора степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Металургия на цветните метали”, код 5210802 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		„Електротехник”,	код	522010
- специалност  „Електрически машини и апарати”, код 5220101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
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
Професия		„Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Климатична и вентилационна техника”, код 5220407 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Лаборант”,	код	524040
- специалност  „Контрол на качеството в металургията”, код 5240403 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200312093
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	02/	21.01.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Икономист”,	код	345110
- специалност  „Индустрия”, код 3451101 - първа 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 професионал-
на 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 професи-
онална квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030
- специалност  „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Машинен	монтьор”,	код	521040
- специалност  „Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост”, код 
5210408 - втора степен на професионална квалификация
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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 
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
Професия		„Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- 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 професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Оператор	в	дървообработването”,	код	543020
- специалност  „Производство на мебели”, код 5430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
- 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 професио-
нална квалификация
Професия		„Техник-растениевъд”,	код	621010
- специалност  „Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  „Механизация на селското стопанство”, код 6210801 - втора 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		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен 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
Професия		„Помощник-възпитател”,	код	814010
- специалност  „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
8140101 - трета степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200412190	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	18.02.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Заварчик”,	код	521090
- специалност  „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200712523
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	18.02.2009	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 ква-
лификация
- специалност  „Електрообзавеждане на производството”, код 5220103 - 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 професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5220110 - трета степен на професио-
нална 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  „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  „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200612380		  

 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	03/	18.02.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
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 професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация 
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра 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 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Шивач”,	код	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция 
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
Професия		„Озеленител”,	код	622020
- специалност  „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора 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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
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Професия		„Готвач”,	код	811070
- специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия	„Сервитьор-барман”,	код	811080
- специалност  „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200412153
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Фотограф”,	код	213020
- специалност  „Фотография”, код 2130201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Полиграфист”,	код	213030
- специалност  „Полиграфия”, код 2130301 - трета степен на професионална квалифика-
ция
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  „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344030	
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030	
- специалност  „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация

Професионално	направление	„Приложна	информатика”,	код	482
Професия		„Оператор	информационно	осигуряване”,	код	482020
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
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		„Посредник	на	трудова	борса”,	код	762010
- специалност  „Посредник на трудова борса”, код 7620101 - трета степен на професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200412163	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	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	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Шивач”,	код	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
Професия		„Готвач”,	код	811070
- специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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
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Професия		„Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  „Вътрешни и международни превози на пътници”, код 8400901 - първа 
степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200412219
 Изменена	и	допълнен	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	05/	26.03.2009	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 3451001 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална 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 квалифика-
ция
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- 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 квалифика-
ция
Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

	 Лиценз	№	200212019
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060	
- специалност  „Компютърна техника и технологии”, код 5230601 - трета степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  „Компютърни мрежи”, код 5230602 - трета степен на професионална ква-
лификация
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	 Лицензия	№	200812665
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Компютърен	аниматор”,	код	213050
- специалност  „Компютърна анимация”, код 2130501 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Графичен	дизайнер”,	код	213070
- специалност  „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Дизайнер”,	код	214010
- специалност  „Аранжиране”, код 2140104 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Детски играчки и сувенири”, код 2140105 - трета степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Моден дизайн”, код 2140108 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030
- специалност  „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Оператор	информационно	осигуряване”,	код	482020
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		„Техник	на	компютърни	системи”,	код	523050
- специалност  „Компютърни мрежи”, код 5230502 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Оператор	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541020
- специалност  „Производство на консерви”, код 5410204 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Оператор	в	производство	на	облекло	от	текстил”,	код	542050
- специалност  „Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална 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
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6210104 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация
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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 
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  „Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалафикация
- специалност  „Дърводобив”, код 6230602 - първа степен на професионална квалафика-
ция
- специалност  „Дивечовъдство”, код 6230603 - първа степен на професионална квала-
фикация
Професия		„Рибовъд”,	код	624030
- специалност  „Рибовъдство”, код 6240301 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Помощник-възпитател”,	код	762030
- специалност  „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - 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
Професия		„Планински	водач”,	код	812020	
- специалност  „Туризъм”, код 8120201 - трета степен на професионална квалификация 
Професия		„Аниматор”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020	
- специалност  „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни рабо-
ти”, код 8610201 - трета степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200712498							
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Оператор	на	компютър”,	код	482030
- специалност  „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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
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- специалност  „Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Машинен	монтьор”,	код	521040
- специалност  „Металообработващи машини”, код 5210414 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промиш-
леност”, код 5210415 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”, 
код 5210417 - 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		„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 професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5220211 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Монтьор	на	компютърни	системи”,	код	523060
- специалност  „Компютърна техника и технологии”, код 5230601 - втора степен на про-
фесионална 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		„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 и млечни продукти”, код 5410202 - 
втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на консерви”, код 5410204 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, 
код 5410208 - втора степен на професионална квалификация
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	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Работник	в	дървообработването”,	код	543090
- специалност  „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална 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 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
Професия		„Монтажник	на	водоснабдителни	и	канализационни	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		„Лозаровинар”,	код	621090
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210901 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Фризьор”,	код	815010
- специалност „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция



413

Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200812672
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация 
Професия		„Хлебар-сладкар”,	код	541030	
- специалност  „Производство на хляб и хлeбни изделия”, код 5410301 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - 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 
професионална квалификация
- 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 квалифика-
ция
- 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Покриви”, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация

Професионално	направление	„Растениевъдство	и	животновъдство”,	код	621
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
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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 
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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Готвач”,	код	811070	
- специалност  „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - втора сте-
пен 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 хра-
нене 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	№	200512257	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	04/	18.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Сътрудник	бизнес	услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Офис-мениджър”,	код	346010
- специалност  „Бизнес администрация”, код 3460201 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътно-строителна техника”, 5250202 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Пристанищен	работник”,	код	525130
- специалност  „Обработване на товари”, код 5251301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060		
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция”, код 621060 - трета степен 
на професионална квалификаця
Професия		„Ресторантьор”,	код	811060
- специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация 
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- специалност  „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Селски туризъм”, 8120102 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Аниматор”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, 8120401 - трета степен на професионална ква-
лификация
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”, 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200712417	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	05/	26.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Корабен	монтьор”,	код	5250110
- специалност  „Корабни машини и механизми”, код 5251101 - втора степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Корабни тръбни системи”, код 5251102 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Ремонт на кораби”, код 5251103 - втора степен на професионална квали-
фикация
- специалност  „Корабостроене”, код 5251103 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Пристанищен	работник”,	код	5250130
- специалност  „Обработване на товари”, код 5251301 - първа 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	пътен	строител”,	код	582090
- специалност  „Пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820901 - 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
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална ква-
лификация
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- специалност  „Растетелна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на профе-
сионална 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
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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		„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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200512303	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	05/	26.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия	„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Корабен	монтьор”,	код	525110
- специалност  „Корабни машини и механизми”, код 5251101 - втора степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Корабни тръбни системи”, код 5251102 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Ремонт на кораби”, код 5251103 - втора степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Пристанищен	работник”,	код	525130
- специалност  „Обработване на товари”, код 5251301 - първа степен на професионална 
квалификация
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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
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Животновъд,	код	621050
- специалност  „Говедовъдство”, код 6210502 втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Овцевъдство”, код 62100503 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зайцевъдство”, код 6210506 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Пчеларство”, код 6210507 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210508 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060		
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалифи-
кация
Професията		 „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”, 8400902 - първа степен 
на професионална квалификация
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	 Лицензия	№	200512299	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	05/	26.03.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионал-
на квалификация 
- специалност  „Пътно-строителна техника”, 5250202 - 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	пътен	строител”,	код	582090
- специалност  „Пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820901 - първа степен 
на професионална квалификация 
Професия		„Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация - трета, рамкова програма Е
Професия		„Фермер”,	код	621060
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция 
Професия		„Рибовъд”,	код	621030
- специалност „Рибовъдство”, код 6240301 - втора степен на професионална квалифи-
кация 
Професия		„Ресторантьор”,	код	811060
- специалност  „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация 
- специалност  „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен 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	„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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200912721
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	15.04.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
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		„Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Икономист”,	код	345120
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- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030
- специалност  „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия	„Заварчик”,	код	521090
- специалност  „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Техник	по	транспортна	техника”,	код	525010
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътно-строителна техника”, код 5250102 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Техник	по	подемно-транспортна	техника”,	код	525050
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250501 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502 - тре-
та 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 професио-
нална квалификация
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Монтажник	на	водоснабдителни	и	канализационни	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
- специалност  „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602 - втора 
степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200612391	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	06/	15.04.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Сътрудник	бизнес	услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
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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		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална 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 
професионална квалификация
Професия		„Шивач”,	код	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Зидария”, код 5820304 - 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 ква-
лификация
Професия		„Ветеринарен	техник”,	код	640010
- специалност  „Ветеринарен техник”, код 6400101 - трета степен на професионална ква-
лификация
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 сте-
пен 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 сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Екскурзоводско	обслужване”,	код	812030
- специалност  „Екскурзоводство”, код 812030 - трета степен на професионална квали-
фикация

	 Лицензия	№	200512241
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Керамик”,	код	215050
- специалност  „Керамика”, код 2150501 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Каменоделец”,	код	215060
- специалност  „Каменоделство”, код 2150601 - втора степен на професионална квали-
фикация
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Професия		„Машинен	техник”,	код	521010
- специалност  „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството”, 
код 5210120 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Технолог	в	силикатните	производства”,	код	524110
- специалност  „Технология на керамичното производство”, код 5241102 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
Професия		„Сондьор”,	код	544040
- специалност  „Проучвателно сондиране”, код 5440401 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		„Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 - 
втора степен на професионална квалификация

	 Лиценз	№	200612329	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030
- специалност „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация 
Професия		„Техник	по	транспортна	техника”,	код	525010
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация

	 Лицензия	№	200612355
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
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Професия		„Оператор	на	компютър”,	код	482030	
- специалност  „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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		„Огняр”,	код	522060	
- специалност  „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Работник	в	дървообработването”,	код	543090	
- специалност  „Производство на фасонирани материали”, код 5430901 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на тапицирани изделия”, код 5430902 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на плетени изделия от дървесина”, код 5430904 - първа 
степен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040	
- специалност  „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Сервитьор-барман”,	код	811080	
- специалност  „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		„Водач	на	МПС	за	обществен	превоз”,	код	840090
- специалност  „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа сте-
пен 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 професио-
нална квалификация

	 Лицензия	№	200612385	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Сътрудник	в	бизнес	услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Касиер”,	код	345060
- специалност  „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Машинен	техник”,	код	521010
- специалност  „Машини и системи с ЦПУ”, код 3450105 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Заварчик”,	код	521090
- специалност  „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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Професия		„Стругар”,	код	521100
- специалност  „Стругарство”, код 5211001 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - 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 квалифика-
ция
Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200312095
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Сътрудник	бизнес	услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Офис-мениджър”,	код	346010	
- специалност  „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - 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
- специалност  „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Техник-технолог	по	качеството	на	храните	и	напитките”,	код	541060
- специалност  „Контрол по качеството и безопасност на храните”, код 5410601 - трета 
степен на професионална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200812653
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Работник	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541050
- специалност  „Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Работник	в	производство	на	облекло”,	код	542090
- специалност  „Производство на облекло”, код 5420901 -първа степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Работник	в	дървообработването”,	код	543090
- специалност  „Производство на фасонирани материали”, код 5430901 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Растениевъд”,	код	621030
- специалност  „Полевъдство”, код 6210302 - 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, 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 професио-
нална 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 квалифика-
ция 
- специалност  „Бубарство”, код 6211207 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Фризьор”,	код	815010
- специалност  „Фризьорство”, код 8150101 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция

	 Лицензия	№	200712554
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Дизайнер”,	код	214010
- специалност  „Моден дизайн”, код 2140108 - трета степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Оператор	информационно	осигуряване”,	код	482020
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		„Техник-технолог	по	качество	на	храни	и	напитки”,	код	541060
- специалност  „Контрол по качеството и безопастност на храни и напитки”, код 5410601 
- трета степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	производството	на	облеклото”,	код	542090
- специалност  „Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Растениевъд”,	код	621030
- специалност  „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- 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  „Социални работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200312133
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	07/	27.05.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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
- специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104 - трета сте-
пен на професионална квалификация
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- специалност  „Производство на консерви”, код 5410105 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Водно строителство”, код 5820103 - трета 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		„Механизатор	на	горска	техника”,	код	623030
- специалност  „Механизация на горското стопанство”, код 6230301 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Лесовъд”,	код	623040
- специалност  „Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална ква-
лификация
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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Помощник-възпитател”,	код	762030
- специалност  „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 
7620301 - 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	№	200412156
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Фотограф”,	код	213020
- специалност  „Фотография”, код 2130201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Бижутер”,	код	215030
- специалност  „Бижутерия”, код 2150301 - втора степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Сътрудник	в	бизнес-услуги”,	код	345040
- специалност  „Бизнес-услуги”, код 3450401 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Касиер”,	код	345060
- специалност  „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Програмист”,	код	481010
- специалност  „Програмно осигуряване”, код 4810101 - 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
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- специалност  „Компютърни мрежи”, код 5230602 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на 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		„Оператор	в	производство	на	облекло	от	текстил”,	код	542050
- специалност  „Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална 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
- специалност  „Производство на кожено-галантерийни изделия”, код 5420702 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	текстилното	производство”,	код	542080	
- специалност  „Текстилното производство”, код 5420801 - първа степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Работник	в	обувно	и	кожено-галантерийно	производство”,	код	542100	
- специалност  „Обувно и кожено-галантерийно производство”, код 5421001 - първа сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Килимар”,	код	542130
- специалност  „Ръчно изработване на килими”, код 5421301 - първа степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302 - първа сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Плетач”,	код	542140
- специалност  „Ръчно художествено плетиво”, код 5421401 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Плетач на настолна плетачна машина”, код 5421402 - 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 
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		„Работник	в	заведенията	за	хранене	и	развлечения”,	код	811090
- специалност  „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хра-
нене 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		„Планински	водач”,	код	812020	
- специалност  „Туризъм”, код 8120201 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Аниматор	в	туризма”,	код	812040
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- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета 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

	 Лиценизия	№	200612349	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	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-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална 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		„Оператор	в	производството	на	облекло”,	код	542050,
- специалност  „Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 - 
втора степен на професионална квалификация
Професия		„Лозаровинар”,	код	621080
- специалност  „Лозаровинарство”, 6210801 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Камериер”,	код	811030
- специалност  „Хотелиерство”, първа степен на професионална квалификация
Професия		„Помощник-инструктор”,	код	813090
- специалност  „Фитнес”, код 8130901 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Корабоводител”,	код	840010
- специалност  „Корабоводител-речно”, код 8400102 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Лицензия	№	200812644
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Компютърен	график”,	код	213060	
- специалност  „Компютърна графика”, код 2130601 - 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
- специалност  „Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203 - втора сте-
пен 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
Професия		„Техник	в	лозаровинарството”,	код	621020
- специалност  „Лозаровинарство”, код 6210201 - трета степен на професионална квали-
фикация
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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
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора 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 
професионална квалификация
Професия		„Техник-рибовъд”,	код	624010
- специалност  „Рибовъдство”, код 6240101 - трета 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		„Еколог”,	код	851010
- специалност  „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 - трета степен на 
професионална квалификация

	 Лицензия	№	200612360
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	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 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		„Техник	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525050
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250501 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502 - тре-
та степен на професионална квалификация
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Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства„, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Пристанищна механизация”, код 5250603 - втора степен на професио-
нална 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		„Техник-технолог	в	хранително-вкусовата	промишленост”,	код	541010	
- специалност  „Зърносъхранeние, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 
5410101 - 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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106 - тре-
та степен на професионална квалификация
- 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  „Зърносъхранeние, зърнопреработка 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 сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205 - вто-
ра степен на професионална квалификация
- специалност  „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, 
код 5410208 - 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
- 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 про-
фесионална квалификация
Професия		„Моделиер-технолог	на	облекло”,	код	542040
- специалност  „Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”, код 
5420402  - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Оператор	в	производство	на	облекло”,	код	542050
- специалност  „Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - 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
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- специалност  „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изде-
лия”, 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
- специалност  „Производство на кожено-галантерийни изделия”, код 5420702 - втора 
степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	обувно	и	кожено-галантерийно	производство”,	код	542100	
- специалност  „Обувно и кожено-галантерийно производство”, код 5421001 - първа сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Обущар”,	код	542120
- специалност  „Обущарство”, код 5421201 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - 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 професио-
нална квалификация
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора 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 ква-
лификация
- специалност  „Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професи-
онална квалификация
- 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 квали-
фикация
Професия		„Растениевъд”,	код	621030
- специалност  „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална ква-
лификация
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- специалност  „Селекция и семепроизводство”, код 210305 - втора степен на професио-
нална 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
- специалност  „Пчеларство и бубарство”, код 6210406 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210407 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Животновъд”,	код	621050
- специалност  „Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зайцевъдство”, код 6210506 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Пчеларство”, код 6210507 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Коневъдство и конна езда”, код 6210508 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Техник	на	селскостопанска	техника”,	код	621070
- специалност  „Механизация на селското стопанство”, код 6210701 - трета степен на 
професионална квалификация
Професия		„Монтьор	на	селскостопанска	техника”,	код	621080
- специалност  „Механизация на селското стопанство”, код 210801 - 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  „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 
6211104 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	животновъдството”,	код	621120
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- специалност  „Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211201 - първа степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Овцевъдство и козевъдство”, код 6211202 - първа степен на професио-
нална 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 квалифика-
ция
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 
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 
професионална квалификация
Професия		„Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професио-
нална квалификация
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 
професионална квалификация
Професия		„Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  „Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200812580
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Машинен	оператор”,	код	521030
- специалност  „Машини и съоръжения по заваряване”, код 5210303 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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Професия		„Хлебар-сладкар”,	код	541030
- специалност  „Производство на сладкарски изделия”, 5410302-втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Строително дърводелство”, код 5820310 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Сухо строителство”, код 5820403 - 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 
професионална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организатор 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	в	туризма”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета 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 професио-
нална квалификация

	 Лицензия	№	200312129
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Полиграфист”,	код	213030
- специалност  „Полиграфия”, код 2130301 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  „Компютърна графика”, код 2130601 - 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		„Касиер”,	код	345060
- специалност  „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
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Професия		„Офис-мениджър”,	код:	346010
- специалност  „Бизнес-администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Монтьор	на	транспортна	техника”,	код	525020
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250201 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътностроителна техника”, код 5250202 - втора степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Сондажен	техник”,	код	544030
- специалност  „Сондажни технологии”, код 5440301 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Сондажна техника”, код 5440302 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия	„Монтажник	на	водоснабдителни	и	канализационни	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

	 Лицензия	№	200712500							
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
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		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Шивач”,	код	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Сухо строителство”, код 58204003 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия	„Растениевъд”,	код	621030
- специалност „Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Гъбопроизводство и билки, етерични маслени и медоносни култури”, код 
6210307 - втора степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	животновъдството”,	код	621110
- специалност  „Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211101 - първа степен на профе-
сионална квалификация
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- специалност  „Овцевъдство и козевъдство”, код 621102 - първа степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Свиневъдство”, код 6211103 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Птицевъдство, код 6211104 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Зайцевъдство”, код 6211105 - първа степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Пчеларство”, код 6211106 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Бубарство”, код 6211107 - първа степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Коневъдство”, код 6211108 - първа степен на професионална квалифика-
ция
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 развлечение”, 
код 8110602 - трета степен на професионална квалификация 
- специалност  „Кетеринг”, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200612316	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	08/	17.06.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Дизайнер”,	код	214010
- специалност  „Интериорен дизайн”, код 2140106 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Рекламна графика”, код 2140112 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Продавач-консултант”,	код	341020
- специалност  „Продавач-консултант”, код 3410201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Касиер”,	код	345060
- специалност  „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия	„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Икономист-информатик”,	код	482010
- специалност  „Икономическа информатика”, код 4820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Оператор	информационно	осигуряване”,	код	482020
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора 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		„Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200412206	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
Професия		„Работник	в	обувно	и	кожено-галантерийно	производство”,	код	542100
- специалност  „Обувно и кожено-галантерийно производство”, код 5421001 - първа сте-
пен на професионална квалификация
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  „Външни облицовки и настилки”, код 5820307 - втора степен на професи-
онална квалификация
- специалност  „Бояджийски работи”, код 5820309 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Покриви”, код 5820312 - 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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200312113
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Оперативен	счетоводител”,	код	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на 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		„Касиер”,	код	345060
- специалност  „Касиер”, код 3450601 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Офис-секретар”,	код	346020
- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрически машини и апарати”, код 5220201 - втора степен на профе-
сионална квалификация
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- специалност  „Електрообзавеждане на производството”, код 5220204 - втора степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5520209 - 
втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Електрически инсталации”, код 5220210 - втора степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Електродомакинска техника”, код 5520211 - втора степен на професио-
нална 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	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 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на дървесни плочи”, код 5430207 - втора степен на профе-
сионална квалификация
Професия		„Работник	в	дървообработването”,	код	543090
- специалност  „Производство на фасонирани материали”, код 5430901 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на тапицирани изделия”, код 5430902 - първа степен на 
професионална квалификация
- специалност  „Производство на врати и прозорци”, код 5430905 - първа степен на про-
фесионална квалификация
- специалност  „Производство на мебели”, код 5430906 - първа степен на професионал-
на квалификаци 
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 професио-
нална квалификация
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Монтажник	на	водоснабдителни	и	канализационни	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 - 
втора степен на професионална 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
Професия		„Озеленител”,	код	622020
- специалност  „Цветарство”, код 6220201 - втора степен на професионална квалифика-
ция 
- специалност  „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Работник	в	горското	стопанство”,	код	623060
- специалност  „Лесокултурни дейности”, код 6230601 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Хотелиер”,	код	811010
- специалност  „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на профе-
сионална квалификация
- специалност  „Организация на дейностите в места за настаняване”, код 8110103 - 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 8110603 - 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 хра-
нене развлечения”, код 8110901 - първа степен на професионална квалификация
- специалност  „Работник в обслужване на заведения за хранене развлечения”, код 
8110902 - първа степен на професионална квалификация
Професия		„Козметик”,	код	815020
- специалност  „Козметика”, код 8150201 - втора степен на професионална квалифика-
ция
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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200812640
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Оператор	на	компютър”,	код	482030
- специалност  „Текстообработване”, код 4820301 - първа степен на професионална ква-
лификация
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
Професия		„Спасител	при	бедствия,	аварии	и	катастрофи”,	код	861020
- специалност  „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни рабо-
ти”, код 8610201 - трета степен на професионална квалификация
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	 Лицензия	№	200512291	
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Офис-	мениджър”,	код	346010
- специалност  „Бизнес - администрация”, код 3460101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Огняр”,	код	522060
- специалност  „Огнярство”, код 5220601 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Химик-оператор”,	код	524060
- специалност  „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, 
код 5240610 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Технология на биогоривата”, код 5240614 - втора степен на професио-
нална 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		„Строител”,	код	582030
- специалност  „Зидария”, код 5820304 - 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 професи-
онална квалификация
- специалност  „Строително тенекеджийство”, код 5820311 - втора степен на професио-
нална 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
Професия		„Пътен	строител”,	код	582060
- специалност  „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 - 
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 8110603 - трета 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	№	200712502							
 Изменена	и	допълнена	с	решение	на	УС	на	НАПОО	(протокол	№	09/	15.07.2009	г.)	
с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Техник	по	транспортна	техника”,	код	525010
- специалност  „Автотранспортна техника”, код 5250101 - трета степен на професионал-
на квалификация
- специалност  „Пътно-строителна техника”, код 5250102 - трета степен на професионал-
на 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  - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Техник-технолог	в	дървообработването”,	код	543010
- специалност  „Мебелно производство”, код 5430101 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Геодезист”,	код	581010
- специалност  „Геодезия”, код 5810101 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Водно строителство”, код 5820102 - трета степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Транспортно строителство”, код 5820103 - трета степен на професионал-
на 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  „Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професио-
нална квалификация
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 
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 заболява-
ния”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация
Професия		„Хотелиер”,	код	811010
- специалност  „Организация на хотелиерството”, код 8110101 - трета степен на профе-
сионална 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 професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200212043
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	677/	23.06.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)с	професии	и	специалности,	както	следва:
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	№	200712520						
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	735/	10.07.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	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	344030
- специалност  „Оперативно счетоводство”, код 3440301 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 професи-
онална квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207 - втора сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Монтьор	на	енергийни	съоръжения	и	инсталации”,	код	522040
- специалност  „Газова техника”, код 5220406 - втора степен на професионална квалифи-
кация
- специалност  „Топлотехника”, код 5220409 - втора степен на професионална квалифи-
кация
Професия		„Монтьор	на	подемно	-	транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
- специалност  „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 - вто-
ра степен на професионална квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060
- специалност  „Земеделец”, код 6210601 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета сте-
пен 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
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- специалност  „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902 - първа сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200712555	
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	805/	29.07.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	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

	 Лицензия	№	200812722
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	846/18.08.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
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

	 Лицензия	№	200712527				
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	864/	28.08.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
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

	 Лицензия	№	200712514						
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	875/10.09.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Организатор	на	обредно-ритуални	дейности”,	код	814030
- специалност  „Организация на весели обредно-ритуални дейности”, код 8140301 - тре-
та степен на професионална квалификация
- специалност  „Организация на траурни обредно-ритуални дейности”, код 8140302 - тре-
та степен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200612368
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	881/	11.09.09	г.	на	Председателя	на	На-
ционалната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	чл.	
48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Брокер”,	код	341030
- специалност  „Недвижими имоти”, код 3410301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Търговски	представител”,	код	341040
- специалност „Търговия на едро и дребно”, код 3410401 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Офис	-	секретар”,	код	346020
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- специалност  „Административно обслужване”, код 3460201 - втора степен на професи-
онална квалификация
Професия		„Посредник	на	трудова	борса”,	код	762010
- специалност  „Посредник на трудова борса”, код 7620101 - трета степен на професио-
нална 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  „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		„Екскурзовод”,	код	812030	
- специалност  „Екскурзоводско обслужване”, код 8120301 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Аниматор”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120401 - трета степен на професионална 
квалификация
 
	 Лиценз	№	200211018	
	 Изменен	и	допълнен	със	Заповед	№	889/	15.09.2009	г.	на	Председателя	на	На-
ционалната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	чл.	
48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Компютърен	график”,	код	213060
- специалност  „Компютърна графика”, код 2130601 - трета степен на професионална 
квалификация
Професия		„Електротехник”,	код	522010
- специалност  „Електрически инсталации”, код 5220109 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Електромонтьор”,	код	522020
- специалност  „Електрически инсталации, код 5220210 - втора степен на професионал-
на 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		„Организатор	в	дървообработването	и	производството	на	мебели”,	код	
543100
- специалност  „Мебелно производство”, код 5431001 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност „Дървообработване”, код 5431002 - трета степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
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	 Лицензия	№	200512239
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	901	/	17.09.2009г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Финансов	отчетник”,	код	343020
- специалност  „Финансова отчетност”, код 3430201 - втора степен на професионална 
квалификация
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Строителен	техник”,	код	582010	
- специалност  „Строителство и архитектура”, код 5820101 - трета степен на професио-
нална квалификация 
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Фермер”,	код	621060	
- специалност  „Производител на селскостопанска продукция”, код 6210602 - трета сте-
пен на професионална квалификация
Професия		„Лесовъд”,	код	623040	
- специалност  „Горско стопанство”, код 6230401 - втора степен на професионална ква-
лификация
Професия		„Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Аниматор	в	туризма”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Лицензия	№	200812662
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	934/	06.10.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Снабдител”,	код	345080
- специалност  „Снабдител”, код 3450801 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Монтьор	по	комуникационни	системи”,	код	523020
- специалност  „Радио и телевизионна техника”, код 5230201 - втора степен на професи-
онална 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”,	код	542110
- специалност  „Шивачество”, код 5421101 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Техник-рибовъд”,	код	624010
- специалност  „Рибовъдство”, код 6240101 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Работник	в	озеленяването”,	код	622030
- специалност  „Озеленяване и цветарство”, код 6220301 - първа степен на професио-
нална квалификация
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Професия		„Екскурзовод”,	код	812030
- специалност  „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302 - трета степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Аниматор	в	туризма”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120402 - 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	№	200812564	
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	945/	07.10.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Машинен	техник”,	код	521010
- специалност  „Технология на машиностроенето”, код 5210117 - трета степен на профе-
сионална квалификация

	 Лицензия	№	200712416	
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	961/	13.10.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	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	диэайнер”,	код	213070
- специалност  „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Заварчик”,	код	521090
- специалност  „Заваряване”, код 5210901 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия	„Строител”,	код	582030	
- специалност  „Кофражи”, код 5820302 - втора степен на професионална квалифика-
ция
- специалност „Армировка и бетон”, код 5820303 - втора степен на професионална ква-
лификация
- специалност  „Зидария”, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професио-
нална квалификация
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Монтажник	на	водоснабдителни	и	канализационни	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
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Професия		„Помощник	в	строителството”,	код	582080
- специалност  „Основни и довършителни работи”, код 5820801 - първа степен на профе-
сионална квалификация
Професия		„Аниматор	в	туризма”,	код	812040
- специалност  „Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална 
квалификация

	 Лицензия	№	200812648
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	979/	19.10.2009	г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Графичен	дизайнер”,	код	213070	
- специалност  „Графичен дизайн”, код 2130701 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Брокер”,	код	341030
- специалност  „Недвижими имоти”, код 3410301 - трета степен на професионална квали-
фикация
Професия		„Търговски	представител”,	код	341040
- специалност  „Търговия на едро и дребно”, код 3410401 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Сътрудник	в	маркетингови	дейности”,	код	342020
- специалност  „Маркетингови проучвания”, код 3420201 - втора степен на професионал-
на 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	345120
- специалност  „Индустрия”, код 3451201 - трета степен на професионална квалифика-
ция
- специалност  „Търговия”, код 3451202 - трета степен на професионална квалификация
- специалност  „Земеделско стопанство”, код 3451203 - трета степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на квалификация
Професия		„Деловодител”,	код	346030
- специалност  „Деловодство и архив”, код 3460301 - първа степен на професионална 
квалификация
Професия		„Оператор	информационно	осигуряване”,	код	482020
- специалност  „Икономическо информационно осигуряване”, код 4820201 - втора степен 
на професионална квалификация
Професия		„Леяр”,	код	521120
- специалност  „Леярство”, код 5211201 - първа степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Монтьор	на	подемно-транспортна	техника”,	код	525060
- специалност  „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни сред-
ства”, код 5250601 - 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
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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 про-
фесионална квалификация
- специалност  „Производство на тапицирани изделия”, код 5430203 - втора степен на 
професионална квалификация
Професия		„Работник	в	дървообработването”,	код	543090
- специалност  „Производство на мебели”, код 5430906 - първа степен на професионал-
на квалификация 
Професия		„Строител-монтажник”,	код	582040
- специалност  „Изолации в строителството”, код 5820405 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Помощник	пътен	строител”,	код	582090
- специалност  „Пътища, магистрали и съоръжения”, код 5820901 - първа степен на про-
фесионална квалификация
Професия		„Социален	асистент”,	код	763040
- специалност  „Подпомагане на деца”, код 7620401 - втора степен на професионална 
квалификация
- специалност  „Подпомагане на възрастни”, код 7620402 - втора степен на професио-
нална квалификация
Професия		„Организатор	на	туристическа	агентска	дейност”,	код	812010
- специалност  „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101 - трета сте-
пен на професионална квалификация
- специалност  „Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квали-
фикация
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 сте-
пен на професионална квалификация

	 Лицензия	№	200812716
	 Изменена	и	допълнена	със	Заповед	№	1082/	30.11.2009г.	на	Председателя	на	
Националната	агенция	за	професионално	образование	и	обучение	(на	основание	
чл.	48,	ал.	2,	т.	6	и	ал.	3	от	ЗПОО)	с	професии	и	специалности,	както	следва:
Професия		„Полиграфист”,	код	213030
- специалност  „Полиграфия”, код 2130301 - трета степен на професионална квалифика-
ция
Професия		„Икономист”,	код	345120
- специалност  „Икономика и мениджмънт”, код 3451204 - трета степен на професионал-
на 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 професио-
нална квалификация
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