
Резултати от анкета за предоставяните услуги от Националната агенция за професионално образование и 
обучение 
 
Анкетата е попълнена от 40 респондента.  
Обобщените резултати са както следва: 
 

 

 

 



 

 

 



 
 
Има ли информация, която трябва НАПОО трябва допълнително да предостави на сайта: 
http://www.navet.government.bg/? 
 

 Повече указания 

 Да се разшири въпроси и отговори с конкретни практически казуси, да има форма за контакт и бързо 
запитване, актуални програми за финансиране на курсове 

 за възможности, ЦПО да участва по проекти или да бъде партньорска организация по проекти; за 
директно участие на ЦПО като обучителни организации по национални програми за заетост 

 Да се публикуват в сайта на НАПОО проектите на ДОС в същото време, когато са подложени на 
обществено обсъждане в strategy.bg - не всички ръководители на ЦПО посещават strategy.bg и по този 
начин са лишени от възможността да изразят мнение и предложения към съдържанието на 
публикуваните проекти на ДОС.  
Информацията за пубикуването на ДОС за обществено обсъждане да се публикува и в страницата на 
НАПОО във Фейсбук. 

 Да. Документацията за процеса на валидиране е слабо застъпена. Липсват темплейти на протоколи и 
заповеди на комисии. Протоколи за държавен изпит/изпит за признаване на професионална 
квалификация чрез валидиране. 

 Препоръки за ЦПО при нови промени на нормативни изисквания 

 За удобство да се качат актуалните учебни планове по професии и специалности 

 примерни учебни планове и разпределение на предмети по часове! 

 Мисля, че информацията е достатъчна, но ако пак има момент на затваряне на институции заради 
COVID 19 ситуацията в страната да бъдат по ясно упоменати изискванията и възможността за работа на 
центровете т.е. да следим от тук информацията, а не от сайта на Министерството на здравеопазването 
и заповедите, които министъра издава всеки ден. 

 Да се актуализират примерните документи, които следва да издава ЦПО , с примерно попълнени 
бланки. 

 Методика и изисквания за актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с ДОС. 

 Националните изпитни програми да фигурират непосредствено след ДОС по професиите, което ще 
гарантира по-точни образци на изпитната документация за СПК. Във връзка с Наредбата за оценяване 
от 19.02.2020 е редно да се отбележи, че изпитните образци, посочени в Националите изпитни 
програми,следва да се променят с точки до 100, а не както са до сега - до 60 точки. Не е ясно и 
категорично, при обучение за част от професия, дали ЦПО-тата трябва да се съобразят с датите за 
изпити, посочени в Заповедта за изпитите за придобиване на СПК. Мнението на експертите е различно 
в тази посока. Да се изготвят примерни образци на пълен пакет документи, нужни за обучение за 
придобиване на професионална квалификация за част от професия и за СПК. 

 Информацията която предоставя за момента е абсолютно достатъчна 

http://www.navet.government.bg/
http://www.navet.government.bg/


 Да: 1. Споделяне на добри практики 2. Споделяне на повече насоки от НАПОО по отношение 
практическото спазване на законодателството в сферата на ПОО 

 Информация за европейски програми и проекти, в които могат да вземат участие ЦПО и ЦИПО. 

 Да - касаеща новорегистрираните ЦПО - нещо като "ръководство" на дейността за тях, за да не са 
директорите в "невидение" и да се притесняват дали вършат всичко правилно и законосъобразно. 

 Информация за най-търсени обучения 

 РЕЙТИНГ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ПО ОБЛАСТИ. ТАКА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ БИХА СЕ ДОВЕРИЛИ ПОВЕЧЕ НА ДАДЕН 
ЦЕНТЪР, ЧЕ ОБУЧЕНИЕТО ПРИ НЕГО Е НАЛИЧНО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА МУ Е ИЗРЯДНА. 

 Проектите на нормативните документи, касаещи ПОО за обществено обсъждане преди тяхното 
приемане 

 Допълнителна информация за процедурата по валидиране на професионални знания и умения. 

 Информацията е навременна и точна. 

 Информацията е винаги е точна и навременна. 

 Добри практики на ЦПО в България, видео и снимков материал. 

 Повече разяснения относно новите нормативни промени 

 сайта е добър, работи се лесно с него, оправете и системата 

 Има несъответствия между документите изисквани в Наредба № 2 от 22.06.2018 г. и документите 
посочени в НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ В ЦПО от меню: Методически материали 

 При използването на регистрите, освен по направления да може да се търси и по съответната професия 
и специалност. 

 
 
 
 
 
 


