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• Нормативно основание

• Същност на последващия контрол –

НАПОО

• Дейности на последващия контрол 

• Цели на последващия контрол 

• Процедура за последващия контрол -

стъпки



Последващият контрол на дейността на 

лицензираните центрове за професионално 

обучение (ЦПО) се осъществява:

1. На основание чл. 49в от Закона за професионалното 

образование и обучение (ЗПОО);

2. В съответствие със Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност - Глава трета;

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (приета от УС на НАПОО с Протокол № 4 от 
18 септември 2013 г., изм. и доп. с Протокол № 5 от 16 ноември 2016 г., 
актуализирана с Протокол № 1 от 20 февруари 2019 г., Протокол № 6 от 
04/12.2019 г. и Протокол № 02/01.07.2020 г. Процедурата е утвърдена със 
Заповед № РД -08-51/07.07.2020 г. на Председателя на НАПОО



.

Последващият контрол е насочен към проверка на

стопанската дейност на ЦПО относно:

1. Изпълнението на изискванията по чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО:

• осигуряване на качествено и ефективно провеждане на

професионалното обучение, включително чрез вътрешна

система за оценяване и поддържане на качеството;

• ресурсно осигуряване – материални и човешки ресурси, с

които се гарантира качествено провеждане на

професионалното обучение.

2. Представената информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО.

3. Изпълнение на разпоредбата на чл. 50, ал. 4 от ЗПОО.



• набиране на информация за дейността на центъра посредством

различни методи – преглед през ИС на НАПОО на документи и

информация за професионално обучение и/или процедура по

валидиране; посещение и проверка на място в ЦПО, вкл. и на

провеждано в момента професионално обучение; проверка през ИС на

НАПОО на документи на текущи и приключили курсове за

професионално обучение и/или текущи или приключили процедури по

валидиране; анкети, разговори със служители на ЦПО, с обучавани, с

възложители на обучение, с преподаватели и др.;

• оценяване на постигнатите резултати, констатирани добри практики и

нередовности/ нарушения от компетентността на НАПОО в работата на

ЦПО;

• подпомагане на центъра за усъвършенстване на дейността му чрез

предписания с препоръки;

• осигуряване на публичност и прозрачност на направените

констатации.



• да се гарантира поддържането на изискванията, 

оценени в процеса на лицензиране, както  и 

изпълнението на условията на лицензията; 

• да се идентифицират силни страни в работата 

на центъра;

• да се идентифицират проблеми, пропуски и 

слабости, нуждаещи се от подобрение. 



1. Председателят на НАПОО издава заповед на основание чл. 

48, ал. 3 от ЗПОО (Приложение 1) за извършване на проверка 

на ЦПО, съгласно чл. 49в, ал. 2 от ЗПОО. 

2. Длъжностните лица (експерти) от НАПОО уточняват по 

телефона и/или електронната поща местата, датата и часа на 

проверката с представител на администрацията на центъра. 

3. Определените със заповед на председателя на НАПОО 

длъжностни лица извършват проверка в ИС на НАПОО и на 

мястото на извършване на стопанската дейност в присъствието 

на проверяваното лице или лица, които работят за него в 

административния офис/ база за обучение и др.

4. За проверката се съставя констативен протокол (в срок до 

7 дни от нейното приключване) на основание разпоредбата на 

чл. 49в, ал. 3 от ЗПОО, който съдържа препоръки и срок за 

изпълнението им (Приложение 2). 



• Когато констатира нарушения на нормативните изисквания, контролиращият 

орган има следните възможности съгласно чл. 23 от ЗОАРАКСД:

• Да предпише мерки за отстраняване на нередовност/нарушение в подходящ 

срок; 

• Да направи предложение за прекратяване правата по лицензията – за временно 

или окончателно отнемане, когато са налице основанията по чл. 49г, ал. 3 и ал. 

6 от ЗПОО.

 В случай, че проверяващите длъжностни лица са направили заключение, че са 

налице законовите предпоставки по чл. 49 г, ал. 3 и ал. 6 от ЗПОО за временно 

или окончателно отнемане на лицензията на ЦПО, Председателят на НАПОО 

свиква и внася процедурата в експертна комисия по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПОО.

 На основание доклада на експертната комисия по чл. 49, ал. 3, т. 1 от ЗПОО и 

констативния протокол, изготвен от длъжностните лица (експерти) до 

Председателя на НАПОО по чл. 49в, ал. 3 от ЗПОО, Председателят на НАПОО 

издава заповед за временно или окончателно отнемане на лицензията на ЦПО 

съгласно чл. 49г, ал. 3 и ал. 6 от ЗПОО



• При наличие на препоръки в констативния протокол и 

определен срок за изпълнението им, ЦПО е длъжен 

да представи в НАПОО доклад за предприетите 

действия и доказателствен материал за 

отстраняването им. 

• В случай, че ЦПО не представи доклад за 

отстраняване на препоръките в определения срок 

или препоръките са частично отстранени, 

Председателят на НАПОО започва процедура по 

прекратяване правата по лицензията, чрез 

окончателното и отнемане съгласно чл. 49г, ал. 6 от 

ЗПОО.



• Последващият контрол на ЦПО през ИС на 
НАПОО включва: 

• проверка на годишната информация и на 
докладите за самооценка на качеството по 
чл. 22, ал. 8 от ЗПОО; 

• проверка на информацията и документите, 
които ЦПО имат задължението да въвеждат, 
съгласно чл. 50, ал. 4 от ЗПОО. 



• Стъпки – аналогични

• Уточнение - Ако за нуждите на проверката е 

необходимо да се изискат допълнителни документи, 

които не се прикачват и/или не сa прикачени в ИС на 

НАПОО се изпраща уведомително писмо до центъра, 

подписано от Председателя, в което се описват 

допълнителните документи и се определя подходящ 

срок за представянето им. 



• Правно основание – чл. 49г, ал. 3 от ЗПОО;

• Временно отнемане на лицензия - само в изрично изброените 
от ЗПОО хипотези:

 ЦПО допусне нарушение на изискванията на ЗПОО;

 ЦПО извършва професионално обучение или професионално 
ориентиране в нарушение на условията на получената 
лицензия;

 ЦПО не представя в НАПОО информацията по чл. 22, ал. 8;

 ЦПО откаже достъп или съдействие за извършване на проверка 
от длъжностните лица (експерти) от НАПОО;

 ЦПО не отстрани констатираните нарушения в срока, даден в 
констативния протокол от извършената проверка. 



• Правно основание – чл. 49г, ал. 6 от ЗПОО;

• Окончателно отнемане на лицензия – само в изрично изброените от 
ЗПОО хипотези:

 ЦПО не е започнал да осъществява разрешената дейност не по-късно 
от 12 месеца от издаването на лицензията;

 ЦПО преустанови извършването на разрешената дейност за повече от 
12 месеца;

 ЦПО извършва съществени нарушения на изискванията на ЗПОО;

 ЦПО извършва професионално обучение или професионално 
ориентиране при съществено нарушение на условията на получената 
лицензия;

 ЦПО не отстрани констатирани нарушения в определения в 
констативния протокол от проверката срок;

 ЦПО допусне повторно нарушение по ал. 3 на чл. 49г от ЗПОО;

 ЦПО е представил неверни данни, въз основа на които е издадена 
лицензията.



Процедурата за последващ

контрол на центровете за

професионално обучение може

да намерите на :

https://www.navet.government.b

g/bg/media/Protsedura-

Posledvasht-kontrol-TSPO_sait-

3.pdf



Полезни връзки

Държавни образователни Стандарти (ДОС):
http://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-
iziskvaniya/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/

Доставчици на професионално образование и обучение:

• центрове за професионално обучение (ЦПО)
http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-
profesiona/

Регистри на лицата, придобили професионална квалификация:

• в центрове за професионално обучение (ЦПО)
http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-
dokumenti/

ДОС

http://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-iziskvaniya/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/
http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/
http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-izdadenite-dokumenti/


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


