
                                               

Четири обучения за подобряване на експертния капацитет на специализираната 

администрация на НАПОО бяха проведени в рамките на проект по Оперативна 

програма „Добро управление“ 

 

В изпълнение на проект „Повишаване на ефективността в работата на служителите от 

дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане 

на специализираните знания, умения и компетентности“, финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“,  № на проекта: BG05SFOP001-2.006-0001,  Приоритетна 

ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското 

общество и бизнеса“, в рамките на проекта бяха организирани и проведени четири 

тематични обучения по две основни теми.  

Първата тема беше „Повишаване на експертността в областта на разработване на 

Държавни образователни стандарти“, а обучението се проведе в два отделни модула: 

 Модул 1: Методи, техники и подходи за анализиране на професията и за 

определяне на профила на професията; 

 Модул 2: Разработване/актуализиране  на Държавни образователни стандарти 

(ДОС) – взаимовръзка между профила на професията и Единиците резултати от 

учене (ЕРУ).  

 

 

Разработването на проекти на ДОС за придобиване на квалификация по професии е 

една от основните функции на НАПОО, която произтича от ЗПОО. В двата модула на 



обучението бяха използвани интерактивни методи, чрез които се постигнаха следните 

резултати: 

- Систематизиране на знанията на експертите, свързани с набирането на 

информация от различни източници, фасилитиране на работните групи по 

разработване на проект на ДОС, разграничаване на отделните етапи и роли на 

всички участници в процеса, така че да се постигне оптимална ефективност и 

качество на разработения продукт; 

- Осигуряване на приемственост на знанията и споделяне на ценен опит между 

експертите в дирекцията, което е една от основните цели на проекта. 

 

В резултат на проведените обучения по двата модула НАПОО актуализира 

Методическите си указания за разработване на Държавни образователни стандарти, 

предназначени за работните групи и експертните комисии към Агенцията. 

Актуализираните указания са публикувани на интернет –страницата на НАПОО и са 

достъпни на следния линк: 

https://www.navet.government.bg/bg/media/Metodicheskii_ukazania_012019.pdf. 

Втората тема, заложена по проекта, беше „Усъвършенстване на професионалните 

компетентности, във връзка с осъществяване на последващия контрол на  

Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и 

професионално ориентиране“, като обучението също се проведе в два отделни 

модула: 

 Модул 1: Повишаване не ефективността на последващия контрол чрез 

подобряване на механизмите за провеждане на последващ контрол на 

лицензираните центрове и за осигуряване на качеството на професионалното  

обучение; 



 Модул 2: Правни аспекти в дейностите по отнемане на лицензии от Центрове за 

професионално обучение и Центрове за информация и професионално 

ориентиране, произтичащи от разпоредбите на ЗПОО. 

 

Последващият контрол на дейността на ЦПО и ЦИПО е важна функция на НАПОО, 

произтичаща от ЗПОО и е ефективен  механизъм за осигуряване на качеството на 

предоставяното професионално обучение и на услуги по професионално информиране 

и ориентиране. Тази дейност изисква комбинация от задълбочени знания по 

нормативната уредба и специфичен експертен опит в осъществяването на последващия 

контрол.  

Обучението по темата, проведено в двата отделни модула, постигна целта на проекта за 

повишаване на професионалната експертиза на дирекция „Професионална 

квалификация и лицензиране“ по отношение на новите моменти в актуализираните 

документи на НАПОО – „Процедури за последващ контрол на ЦПО и ЦИПО“ и в 

приложенията към процедурите. Използваните методи на обучение дадоха възможност 

не само теоретично да бъдат подготвени всички експерти, но и да се споделят успешни 

практики при осъществяването на последващ контрол на лицензираните институции, 

както и да се обсъдят подробно вече възникнали и възможни в бъдеще казуси, свързани 

с осъществяването на тази значима за Агенцията дейност.  



 

В заключение  може да бъде направен изводът, че целите на проекта, свързани с 

провеждането на специализираните обучения са постигнати и темите, заложени по 

проекта  допринесоха за повишаване на експертния капацитет на дирекция 

„Професионална квалификация и лицензиране“ за изпълнението на двете важни 

функции, произтичащи от ЗПОО – разработване/актуализиране на Държавни 

образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и 

осъществяване на последващ контрол на лицензираните институции. 

Усъвършенстването на знанията и уменията на експертите в резултат на проекта 

допринесе за реализирането на един от  основните  приоритети на НАПОО, а именно 

повишаване на експертността  като е предпоставка за подобряване ефективността на 

Агенцията при изпълнение на функциите, заложени в ЗПОО.  

 

 

 

 
 


