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 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ



Въведение

Настоящият анализ е разработен от Националната агенция за 
професионално образование и обучение (НАПОО) на основание чл. 42, т. 6 
от Закона за професионалното образование и обучение, въз основа на 
годишните доклади за дейността на Центровете за професионално обучение 
(ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) 
за 2020 година.

Анализът е изготвен въз основа на данните в Информационната система на 
НАПОО от 875 ЦПО, представляващи 89,8% от всички ЦПО с активна 
лицензия (974) и на 40 ЦИПО.



Цели на анализа

 Систематизиране на получената от ЦПО и ЦИПО информация за дейността им 
през 2020 г.

 Анализ (вкл. и графично представяне) на информацията от годишните доклади на 
ЦПО и ЦИПО за 2020 г. по различни параметри, получени резултати и изводи.



 Методика за събиране на годишната информация
на ЦПО и ЦИПО 

Годишната информация за дейността на ЦПО и ЦИПО се попълва във формуляри 
(електронни таблици) в ИС на НАПОО, съдържащи индикатори, одобрени от 
Управителния съвет на Агенцията и съгласувани с Националния статистически 
институт (НСИ).

Поканата за представяне на годишната информация, заедно с формулярите, е 
публикувана целогодишно на Интернет страницата на НАПОО. В съответствие с 
разпоредбата на ЗПОО, срокът за представяне на информация за дейността през 
2020 г. е 31 януари 2021 г.



Индикатори за дейности на ЦПО
 Проведени курсове за придобиване на степен на професионална квалификация,

 Записани курсисти и курсисти, придобили степен на професионална квалификация или свидетелство за 
правоспособност;

 Проведени курсове по част от професията, записани курсисти и курсисти, получили удостоверение или 
свидетелство за правоспособност;

 Получили документи за валидиране;

 Информация за проведени други курсове;

 Брой курсове според източника на финансиране;

 Общ брой обучени лица, разпределение според пола и гражданството им;

 Общ брой обучени лица в неравностойно положение;

 Материално-техническа база по професии и специалности;

 Актуализиране на учебните планове и програми;

 Повишаване на квалификацията на обучителите;



Индикатори за дейността на ЦИПО

 Брой клиенти от България;

 Брой клиенти от Европейския съюз;

 Брой клиенти от други страни;

 Брой неучащи;

 Брой учащи;

 Брой заети;

 Брой безработни;

 Брой регистрирани в бюрото по труда;

 Брой нерегистрирани в Бюрото по 
труда;

 Предоставени услуги по информиране 
и самоинформиране;    

 Предоставени услуги по кариерно ориентиране;

 Предоставяни услуги по оценка на случай;

 Предоставени услуги по активиране и 
мотивиране;

 Предоставяни услуги по психологическо 
подпомагане;

 Предоставяни услуги по застъпничество;

 Предоставяни услуги по групи за взаимопомощ;

 Предоставяни услуги по управление на таланти;

 Предоставяни услуги по менторство



Брой лицензионни процедури за ЦПО по години



Издадени и изменени с допълване 
на нови професии и специалности лицензии 



Регионално разпределение на ЦПО



Разпределение на обучаваните лица според
статуса на провеждане на обучението (курса)

12965 курсa
79809 обучавани лица



Брой обучени в ЦПО лица, придобили свидетелство за 
професионална квалификация -  по професионални направления



Брой обучени в ЦПО лица по част от професия - по професионални 
направления



Обучени в ЦПО лица в курсове за придобиване на СПК по области



Обучени в ЦПО лица в курсове по част от професията по области



 10 най-популярни специалности
за обучение в ЦПО



Брой лица придобили свидетелство за
I СПК по 10-те най-популярни професии



Брой лица придобили свидетелство за
II СПК по 10-те най-популярни професии



Брой лица придобили свидетелство за
III СПК по 10-те най-популярни професии



Разпределение на обучените лица по пол 



Разпределение  на
обучаваните лица по възраст



Разпределение на обучаваните лица по степени на
професионална квалификация (%)



Разпределение на обучаваните лица според 
източника на финансиране (%)



Средна цена на курса на един обучаван



Разпределение на обучаваните лица според документа,
получен при завършване



Брой издадени документи в ЦПО в резултат на
валидиране на професионални знания ...



Брой обучени лица в неравностойно положение

Обучени 5673 лица в неравностойно положение



Разпределение на ЦИПО по области



Разпределение на ЦИПО по области (%)



Клиенти на ЦИПО (брой)



Предоставени услуги на клиентите
на ЦИПО (брой)



Насочване към услугите на ЦИПО (брой случаи)



Резултати

 Годишната информация, подавана от лицензираните ЦПО и ЦИПО на основание 
чл.22, ал. 8 от ЗПОО, дава възможност на НАПОО да установи дейностите, 
извършвани от ЦПО и ЦИПО и да направи сравнение между тях по различни 
индикатори и показатели;

 ИС на НАПОО гарантира верността и надеждността на информацията, съдържаща се 
в годишните доклади за дейността на ЦПО и ЦИПО, както и осигуряването на по-
високата степен на прозрачност и информираност;

 Анализът на дейността на ЦПО и ЦИПО за 2020 г. се публикува на интернет- 
страницата на Агенцията и данните от него могат да се ползват от различни 
заинтересовани организации и институции, отговорни за провеждане на 
държавната политика в сферата на ППО и на професионалното ориентиране;



Изводи

 Анализът на годишните доклади на ЦПО за 2020 г. и ЦИПО ще се вземе предвид за 
подобряване на работата на НАПОО, свързана с функциите по лицензиране и осъществяване 
на мониторинг и последващ контрол на лицензираните институции по чл. 18 от ЗПОО.

 Използваната от НАПОО методика за събиране на годишна информация от ЦПО е работеща и 
достатъчно надеждна от гледна точка на набирането на данни във връзка с пазара на 
обучаващи услуги за лица над 16-годишна възраст в страната, търсенето на професии и 
специалности на пазара на труда, начина на организиране и финансиране на 
квалификационното обучение.

 Набирането на годишна информация от всички лицензирани ЦПО създава възможност за 
пълен, обективен и точен анализ на провежданото професионално обучение в страната, 
необходим за ефективното осъществяване на основните функции на НАПОО, свързани с 
качеството на професионалното обучение и осъществяване на координираща роля в системата 
за професионално образование и обучение.



https://www.navet.government.bg
e-mail: napoo@navet.government.bg

Благодаря за вниманието !
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