
щМИНИСТЕРСКИ СЪЕЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Процедури ш лиценпиряьае/изменеиие на издаден лице тия
с допъиввнв на нонн професии и спспиилпости но цсигьр за

нрофесионн..но об пие (ЦПО)

У1върпеии сьо попове,-1 но РД „А./0”.1.0.” .”Й-ТДМЛ
на Председателя нн НАЦОО ”

инж Емимшяплдимитровп

Процедура за лицетирапе/измсиеине ш .шпишш : :шпъпияшз пп нови нрофш .и специялиоп и на поп пър м професионално об. .енпо(одобрил с проюкпл На 07 от 27.05 009 г ни УС на НАПОО, именит и допълнени ::прогокои На 01 от 18.01.2012. на УС ни НАПОО, протокол 02 от 20 1151013 г прогоколНа 06 от 14 1120111 г. на УС ил НАПОО. Доцълнени смщ атмпизнрапе на замениш-от УС ;“ протокоммз 03 пт 12.07.20171 .допппиенан с Протикшл М- 01ог 14.02 2013 г. отУС на НА1 100)

Настоящата процедура сипиемнтишро реди 321 пиненпиопнонзмененио нн ьшпденвиппетии е допъчиянс на нови професии и енеционпоен. нн цетър ш прпфскноншппобу иевие 1111101, съгласно - но от никонн но прифесионгшноюобршовнвие и обриви“:шпош. Пранепураш: ршрябшвнмтоснование чл 42. 1.2 и ни 43 1.и 5 на зпоп
концииятощноп липеширппе шшнение "и мощни .тиненння е поньпвнщ и.нови професии .. шепиилнисш пя ппш
Документацията за питкенинринеитеноние пн ипндени лицето с попиване на понипрофесии и спепишшостп се инотвя от змиигепя в ево1встотвие 1 изискваниящ,определени в . 496, вп 1, 2 и ч от 31100 и се подава чре1 информационна-14 системаот в ”Палм/ек доц-пишем ь :)
Попълвднсю нн пакета документи ;и .1ицм1114рдншишшепис на нииепши е нонъпнниена нови Прафссии и спешшности се изньршщ през информационната аниони нвпипне, За стартиране на процедурата по Лицсширше/ изменение по подмени лицензия1 допълване ни нони е неибшциип книниннпт да внесе в делпиодиното по нмюо нахартиен ноенгеп сини анименпою и дощчсш м ннотеип бднкопд тпюд. ( ьшаспп 1 мими оти 11.2000 г.сби,ДВ.бр 117 км 28 1110001. г. в, р мои): .

Проверка пя щаннкунвнвтп н инфирмнпиштата система нн пшоононуинтннн

Екипрт от сншишишрднта админист ипил по нм 100 нрнви служвбпа проверкиотносно нснчки обеюнгешин пи вик за регишриршттс в търюнеиии рскистьр и ноБулгтм за юриннческш пино с неешннпеин цш, регистрирани и Пех-прмнцлрегисгьр при Минисюрстппто н.. прнноенпиеш.

София 1113 буп Царигрвдеио шосе“ 125. бп 5 п.тво парвпдпвувщаиеттет119ши (021971 риторика 1021573 зз г.в от тер Минимауекееуетиовтош



Пкспсрпл проверим Щбликувапатп в ипфор. шиш-шата ситема диюменшция от„една точка на пшпотн н сътигтсшпе с рсшцменмршппп изисквания и чи 495. пп 2 ич по зпоо и Прцйилнпкл за дсйпоспа ин НА: 100
Релучтптьгот принеркщлможе на бъде
| пошжитегща онении , външните ги „ нпфорищипннашспец-ма псичкн пепбхоцимидокумент и си !: съатпгтснше с шискппшшш, ппрсиелепп в ин тв, „и. 1. 2 и 3 отзгюо .

: отрича“ . пп оионкн , въведените н информинониишвискмн дпкумепти си нспшнии/или ш: съвшетствад нн ти:-хищници, опре/(сцени „ чл 495 пп 1.2 и з „. зпоо.
Експертна оценка на вшможппстип нн ципъра нн псьществянапе наприфесипишпю пбучепис пи „пион „ професии и специалност:
1 При поножитенниоценки ог прпвгркнш нн щбликпината и Информационния оишеинпп НАПОО документация, преиееннтснпт пп НАПОО назначава експерта гр ни иопренени експертна-ш камиони. юшо Да извьршлт см,-птича оиенип ни ншможнщтитена центъра за осъщестпяпанс ин Прафеспонмно пбучсннв но шиеиите професии ионеиишноот до чпявишля се изпраща уведошпслно Писмо : обрата разписка пииаршин сьс сроип 34 провеждане на оценкнгн. експертни, )частваншх „ кои и ратмера ннлинехпипнншатциса (при тцшшранг на нон ценгьр).
2. По до ет рнбоши дни от датата на и . иппипе ин уиедопитеннош нисмо Защитниятиреиеипппо банков цьт такса, определени с чл 1, 1 2 01 пмс 3417 21 11 2000 г (приниивнзирннени нон иеигьр).

в снучпи, не таксита по т. 2 но бъд: преведена „ срвк до десет риоотии дни и. данни напалуштшквна уведомптшнатп писно. Преноспмштин няпоо спир.. прочети .: пооценил на центъра за с:"!пмщ: |=п срок, за коего мините-тт ас уионоииии писмено списмо с обратна ршпиопи Акп супшга не оъие ннеоеип, под пттичапс нн едномесечниясрок, Предеенитош на НАЛОО отинзни пздшшнстц на лицензия.
3. Експертна оиеикн се осмпсгшлпа от ок неришн групи от външни експерт „експсршатл иоииоии низ оононн но кришрите ”ш оииеширнноншеиенио на полиномлицешия :: ннншнно нв ноии професии и специалност. приет и ус нд НАПООЕксперти»! оценка включва прпгнмн: „ пченш на съдържанието на предстппснншдокументация. ционоше на еиснешнищ група ирниериинт ешнететинего напр отинеиип- учебни шшюпе „ учебни прокрими, на материпнниш от и нилпкуиснппе нл преиоднинто..иге но теории и практика : изисквания-ш ии дьржцппияибрщовпклсн стоипир. нн иридобиннне нн квалификация по профиии и Принеобходимост посещннщ заиниппя нн иисю „ прдвщ експертни оцспка ин )слопиятл зипредоставян: ин професионално обучение по копия и практика по щиенине професиии специалност

4 Външните експерти нзцшпт обосновани дпкльшп но пбрдшц ин НАЦОО. които югприеми след „регион и оценил ш експерг от онеицшизипината :шмипи ракия
5 Дамите на иъншните експерти се „боб-идиот о. експерт ш спепиппширштяшминисгрнция и се иниои г за рипмише „ ькннерии камщия "ш теманс на решение



ш ка,:пианегитмснеппе на »пдьшепа лицензия или оти-ш еа ишиншешмепенис намала-жената лиценчщ.

в. за реадттатите от екепертиата оценка „ решението на Генертпл комисия. „оьотпететние е и.д. 49, от 3, т | на зпоо. предеедлтоплт на ет.-енертиатл комисияиреистам дпкчдд до Председатеид на НАпоо е мотиаираио предложепис за||],1пвам=”тмснвние на издадена липешия или отказ и шцаппншшменшне наищаденхш тпкншя
7. Нъе оепона на предложението . еиспе тната комисии Предеедатетнт на НАппп.еьтнаено 48, ал 2, г. а на зпоо. пиана талонед "ш ч"намиране/изменени ттаподадена .тииептия и.ти члпонеп за отката За ичдапинета на личсншя.НАПОП унонпмявазаявители чл резултат от приключилата типетпионна пращи) ра с писмо е обратнаралптеил.

а. в случай. че екопертната група и екеиертпата коипеии преценят, не залпитоппт ие т» аеъетоиние да провежда об иеиио по опиши професии и епепиатноотн. включени нзаявлението за иипеиатраие. Предеоиателлт на типов иааапатитмепл младенецаиипенни еамо т одобрените професии и шшиппностп
9 Липсшиятп се връчва на хпяиптши

При лицензиране Нд ноо център лицензията се връчва елед пренежпане наим п размерна 1000111) чева.сьгласно ч1 1.1 3 ПТПМС 24|7,2[ П 2000 г
10. и еиучаито на публикупама през информационната система пп типов нелинадокументация, (: нередовноети в прпиачопите документи е тисналшятд, определени „чл. 496. си 2 и 3 отшоо,щпоо уведомява : писмо с обрата разписка тлянигспя. Наеенонтипе чл. 496. ап. 5 от зпоц Препематечят на пмюо опрщепя едномсСВчсн срокза (дефиниции на констатираните несъотнетотдин п привеждане па доиуиентапитта всъптнсгцтпис с ишскнаниящ за липентираие. Прерлоотеиатл дишмспщция ее подарисамо през ипфпрмационнаш система по НАПОО

в случай, че еалиитепнт- не отет-раии неин-диотите „ исрславнистите а определения тписмото щпомессчеп срок, прелоо ателтт ни НАЦОО ткашд тлавшет,”шмппенисганападалеиалпцетин наоепонание на 495, лл 7отчноо. ншооудеатитппаааинитедина ретуитага от притеттчиииталицензионна процедура с писмо е обратна раптпанп.

Подроаца нифоридцип п по,.гптаинатп на докмюнншцнпти за .иицеп пране/изменение пяиздадени . тцентиц е доньппаце на нови професии и шкепиалнисти може де получете от„Укшапие хя попълване на обратни ии поиумип ги и. пиценшрнпе на център та професионалнаобучение еътпаецо чл. 12,ал.7 о. Закат-4 ш прафесиммлното паразитите и обучение“ .Укизаписто може да пимсри | е на
Ипр“Митинг-пе!.цмсшшетдщ/ьд/шск|Бес/Шитпщ-СРоййлКисшпй-нйргадзйппнША-КУМЕШШепрртн


