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УЧИЛИЩА

Система на професионалното 
образование и обучение в България



 Разработва/актуализира  Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение

 Разработва/актуализира Държавните образователни 
стандарти за придобиване на квалификация по 
професии

 Разработва и утвърждава критерии и процедури за 
лицензиране на Центрове за професионално 
обучение (ЦПО)  и Центрове за информация и 
професионално ориентиране (ЦИПО)

 Осъществява последващ контрол на дейността и 
оценка на качеството на обучението в 
лицензираните институции в системата на 
професионалното обучение



В списъка на професиите за професионално
образование и обучение (СППОО) съществуват
професии, подпомагащи интеграцията на хора с
увреждания



Реализирани проекти на НАПОО

• „Социален асистент“, ориентиран към 

изграждане на професионални знания, умения 
и компетентности, насочени към предоставяне 
на интегрирани здравно-социални услуги.

• Към професия „Посредник на трудовата борса“ 
бе включена следната специалност 
„Консултант по подкрепена заетост“ –
трета степен на професионална квалификация



Проект „H-CARE“ бе удостоен с награда „История 
на успеха“ на Европейската комисия

Като резултат от проекта към професия „Продавач-
консултант“ в СППОО са включени следните две 
специалности:
“Търговия с технически помощни средства“ –
трета СПК;
„Търговия с хранителни добавки“ – трета 

СПК



Държавните образователни стандарти за
придобиване на квалификация по професии
съдържат:
1. Изисквания към кандидатите
2. Описание на професията
3. Единици резултати от ученето
4. Изисквания към материалната база
5. Изисквания към обучаващите
ДОС за придобиване на квалификация по
професии служат:
За професионално ориентиране на лицата, желаещи
да придобият квалификация по дадена професия
За работодателите – при подбор на специалисти с
определена квалификация
За обучаващите институции – при изготвяне на
учебни планове, учебни програми и изпитни
материали



ПРИМЕР ЗА „ЕДИНИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ“ ЗА ПРОФЕСИЯ 
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ 

Наименование на единицата: Подпомага пълноценното развитие на децата

Код:
7620401-2

Важи за специалност „Подпомагане на деца“

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Наименование на професията: Социален асистент

Ниво по НКР: 3

Ниво по ЕКР: 3

Резултат от учене 1: Съдейства за изграждане на умения за самообслужване при децата

Знания

● Познава видовете медицински изделия и помощни средства, предназначени за деца с увреждания

● Познава изискванията и нормите за организиране на дневния режим на детето

● Познава изискванията към средата за създаване на оптимални условия за развитие на детето

Умения

● Обяснява начина на употреба и поддържане на медицинските изделия и/или помощните средства на

децата и/или родителите им (използва инструкциите за употреба)

● Подпомага децата с увреждания/хронични заболявания при самообслужването им по начин, който развива

тяхната самостоятелност

● Спазва указанията и нормите, свързани с детската безопасност и опазване на здравето

Компетентности
● Подпомага детето да се справя самостоятелно в ежедневието, чрез изграждане на умения за

самообслужване

Резултат от учене 2:
Оказва подкрепа на децата съобразно индивидуалните им потребности и интереси

Знания

● Познава общоприетите морални и етични ценности и се съобразява с тях при работата с деца и техните

семейства

● Информира се за живота на хора с различна култура, религия, етнос и др.

● Познава методи за оценка на индивидуалните нужди на детето

● Познава и описва техники за насърчаване на мотивацията и успехите на детето

Умения

● Спомага за изграждане на модел за поведение от страна на детето

● Подпомага развитието на навици и умения при децата за извършване на ежедневни дейности

● Наблюдава реакциите на детето и съобразява действията си, според индивидуалните му особености

Компетентности

● Съвместно с доставчик на социални услуги и родителя участва в изготвянето на индивидуалния план за

работа с детето

● Съвместно с родителя /близък, настойник/ организира ежедневните дейности на детето, съобразени с

интересите, индивидуалните особености, потребностите и възможностите му



Резултат от учене 3:
Съдейства за осигуряване на среда и възможности за пълноценното развитие на децата (физическо, интелектуално,

социално и емоционално), за социалната им интеграция и включване

Знания

● Познава институциите на местно ниво, които предоставят образователни, здравни и социални услуги за деца,

вкл. за деца със специални нужди

● Познава видовете игри, подходящи за съответната възраст и индивидуалните потребности на детето

● Познава изискванията към средата (физическа и социална) за осигуряване на пълноценно развитие на децата

● Познава структурата на индивидуалния план за грижи за детето

Умения

● Придружава детето до и във училище/детска градина, библиотеки, читалища, занимални или други

обучителни центрове; подпомага дейността му там под ръководството на съответния специалист

● Създава, структурира и ръководи ежедневните дейности (игра, почивка, подготвяне на уроците и др.), като

включва време за преминаване от една дейност в друга

● Развива навици и умения у детето за спазване на дневен режим

● Идентифицира проблемите в ежедневието на детето и информира родителите за тях

Компетентности

● Съвместно с родителя (близък, настойник) организира средата на детето (физическа и социална) за

подпомагане на неговото пълноценно развитие

● Организира социални и игрови дейности, съобразени с индивидуалните потребности и възможности на

детето, след предварително съгласуване с родителите

● Организира занимания, подходящи за интересите, потребностите и възможностите на детето, като спазва

изискванията на родителите и програмите на други специалисти, занимаващи се с него

Средства за оценяване:

Средство 1:

●Тест

Средство 2:

●Практическа задача

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

●Учебен кабинет

За средство 2:

●Доставчик на социални услуги за деца с увреждания и/или хронични заболявания/ или в семейна среда

Критерии за оценяване:

За средство 1:

●Демонстрира основни знания, свързани с осигуряване на възможности за пълноценно развитие на детето

За средство 2:

●Изпълнява вярно индивидуалния план за грижи по предварително дефинирано задание

ПРИМЕР ЗА „ЕДИНИЦА РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕ“ ЗА ПРОФЕСИЯ 
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ 







* уязвими групи - курсисти с увреждания, социално слаби и имигранти



Социално включване 
реализация

партньорство



www.navet.government.bg napoo@navet.government.bg

1113 София, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.5

Благодаря Ви за 
вниманието!


