МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
І. РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Основание за поддържане на регистъра
Нормативно основание – чл.42, т. 10 и чл. 50 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Регистърът е създаден с цел да предоставя актуална информация за центровете
за професионално обучение в Република България, включително за професиите,
по които предлагат обучения. Регистърът е под формата на компютърна база
данни, в която се вписва актуална информация за тях.
2. Ред за достъп
Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката „Справки и
регистри“, подрубрика „Регистър на центровете за професионално обучение“ от
интернет страницата на НАПОО.
Информацията е публична , няма изисквания за достъп.
3. Информация в регистъра
На потребителя се предоставя информация под формата на списък-таблици с
центровете за професионално обучение, съдържащи:


Наименование;



Номер на лицензия;



Статус на лицензията;



Населено място, пощенски код и адрес на управление;



Представляващо лице;



Телефони и електронна поща за контакт;



Наименования, кодове и степен на професионална квалификация на
предлаганите професии и специалности, както и дата на включването им в
лицензията.

Списък-таблиците са общо 4 на брой и включват различни центрове за
професионално обучение според статуса на тяхната лицензия – активна,
временно отнета, окончателно отнета или заличена.
На потребителя на услугата се предоставя електронна форма за търсене по
ключови думи (наименование на центъра, професия, специалност, населено
място или друго), в резултат на което се предоставя филтрирана списък-таблица
с центровете за професионално обучение, съдържащи ключовите думи в своите
атрибути.

Регистърът на центровете за професионално обучение може да се ползва и на
английски език.
Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.
ІI. РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО
ОРИЕНТИРАНЕ (В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Основание за поддържане на регистъра
Нормативно основание – чл.42, т. 10 и чл. 50 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Регистърът е създаден с цел да предоставя актуална информация за центровете
за информация и професионално ориентиране в Република България,
включително за професиите, по които предлагат обучения. Регистърът е под
формата на компютърна база данни, в която се вписва актуална информация за
тях.
2. Ред за достъп
Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката „Справки и
регистри“, подрубрика „Регистър на центровете за информация и професионално
ориентиране“ от интернет страницата на НАПОО.
Информацията е публична , няма изисквания за достъп.
3. Информация в регистъра
На потребителя се предоставя информация под формата на списък-таблици с
центровете за информация и професионално ориентиране, съдържащи:


Наименование;



Номер на лицензия;



Статус на лицензията;



Населено място, пощенски код и адрес на управление;



Представляващо лице;



Телефони и електронна поща за контакт;



Уеб сайт.

Списък-таблиците са общо 4 на брой и включват различни центрове за
информация и професионално ориентиране според статуса на тяхната лицензия
– активна, временно отнета, окончателно отнета или заличена.
На потребителя на услугата се предоставя електронна форма за търсене по
ключови думи (наименование на центъра, населено място или друго), в резултат
на което се предоставя филтрирана списък-таблица с центровете за информация
и професионално ориентиране, съдържащи ключовите думи в своите атрибути.
Регистърът на центровете за информация и професионално ориентиране може да
се ползва и на английски език.

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.
IІІ. РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,
ИЗДАДЕНИ ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(В ИНТЕРНЕТ СРЕДА)
1. Основание за поддържане на регистъра
Нормативно основание – чл.42, т. 11 от Закона за професионалното образование
и обучение.
Регистърът дава възможност по електронен път (чрез интернет) за получаване на
информация за документи за придобита професионална квалификация, издадени
от центровете за професионално обучение след 25 юли 2014 година.
Регистърът съдържа данни за:


Свидетелства за професионална квалификация;



Дубликати на свидетелства за професионална квалификация;



Удостоверения за професионално обучение;



Дубликати на удостоверения за професионално обучение;



Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;



Дубликати на
квалификация;



Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от
професия;



Дубликати на удостоверения за
квалификация по част от професия.

свидетелства

за

валидиране

валидиране

на

на

професионална

професионална

2. Ред за достъп
Редът за достъп до регистъра се осъществява посредством рубриката „Справки и
регистри”, подрубрика „Регистър на издадените документи” от интернет
страницата на НАПОО.
Изисква се изписване на ЕГН на лицето и регистрационния номер на
документа за професионална квалификация.
3. Информация в регистъра
На потребителя се предоставя електронна форма, в която трябва да се зададе
ЕГН. Извършва се търсене в база данни, в резултат на което се предоставя на
потребителя справка/форма с основните данни за лицето (име и ЕГН) и неговите
обучения:


Вид на обучението (по цяла професия или част от професия);



Кодове и наименования на професията и специалността и степента на
професионална квалификация за нея;
3



Номер на наименование, номер на лицензията и адрес на центъра за
професионално обучение, издал документа.

За да се получи достъп до сканирано изображение на документ за професионална
квалификация е необходимо въвеждането на регистрационния номер на същия.
Посредством рубриката „Справки и регистри“, подрубрика „Статистика на
обучените лица“ на потребителя се предоставя възможност за извършване на
справки за придобилите професионална квалификация по избрана година на
завършване на базата на въведените в регистъра документи след 25.07.2014 г.,
както следва:


Справки за броя и дела на придобилите професионална квалификация
лица по професионални направления;



Справки за броя и дела на придобилите професионална квалификация
лица по административна област на страната;



Справки за броя на и дела придобилите професионална квалификация
лица по част от професия и по цяла професия.

Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани.
Документи за ползване на услугата не се изискват.
Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.

