
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ

ПРОМЕНИ В 

ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

След направените изменения и допълненията на закона, професионална квалификация вече
ще  може  да  се  придобива  и  чрез  валидиране  на  професионални  знания,  умения  и
компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. 

Валидирането ще се извършва от доставчиците на професионално образование и обучение.
Центровете  за  професионално  обучение  ще  бъдат  методически  подпомагани  от
Националната агенция за професионално образование и обучение.

Друга важна промяна е възможността обучаваните да придобиват кредити, необходими за
придобиването  на  професионална  квалификация  по  дадена  професия  от  Списъка  на
професиите за професионално образование и обучение. Кредитите ще могат да се прехвърлят
и  за  придобиване  на  професионална  квалификация  по  друга  професия  от  същото
професионално направление.  Тези кредити ще се  натрупват след постигането на  отделни
единици резултати от учене. 

Въвежда  се  ново  понятие  в  закона  –  „Единица  резултат от  учене“.  Единицата  е  част  от
професионална квалификация, състояща се от няколко взаимосвързани резултата от ученето.
Всяка  единица  ще  може  да  бъде  самостоятелно  оценена  или  валидирана.  Единиците
резултати от учене, необходими за придобиването на квалификация по дадена професия, ще
се определят от Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по
съответната професия.

Въвежда се и нова специфична форма на професионално обучение – обучение чрез работа
или  както  е  по-известно  „дуално  обучение“.  То  се  основава  на  партньорство  между
доставчика на професионално образование или обучение и един или няколко работодатели.
Освен обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж
или център за професионално обучение, обучението чрез работа ще включва и практическо
обучение в реална работна среда, финансирано от работодателя. 

Доставчиците  на  професионално  образование  и  обучение  ще  трябва  да  изграждат  свои
вътрешни системи за осигуряване на качеството с цел предлаганите от тях услуги да бъдат в
съответствие с очакванията и потребностите на обществото.

Предстои  в  срок  от  6  месеца  тези  нови  дейности  да  бъдат  регламентирани  с  Наредби,
издадени от Министъра на образованието и науката.

Друго  допълнение  в  закона  е,  че  професиите,  които  са  от  значение  за  икономическото
развитие  на  страната  или  дадена  област  и  за  които  има  доказана  потребност  от
квалифицирани кадри на пазара на труда, с акт на Министерски съвет ще бъдат включвани в
„Списък на  защитените от държавата  професии“.  За  финансирането на  обучения по тези
професии ще се осигуряват допълнителни средства.

Националната агенция за професионално образование и обучение ще трябва да създаде и
поддържа регистър на документите, издадени от Центровете за професионално обучение, а
именно - Свидетелствата за професионална квалификация, Свидетелствата за валидиране на
професионална  квалификация,  Удостоверенията  за  професионално  обучение  по  част  от
професията и Удостоверенията за валидиране на професионална квалификация по част от
професия.
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