
Указания
за 

попълване на документи, издавани от ЦПО 
за удостоверяване на професионално обучение или 

придобиване на професионална квалификация



Удостоверение за професионално обучение, ном. № 3-37, 2018 МОН

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОСНОВНИТЕ РЕКВИЗИТИ
• наименование на министерството/агенцията – Национална агенция за професионално

образование и обучение
• вид, наименование на институцията – Център за професионално обучение към …………………….

(изписва се по лицензия, без съкращения)
• местонахождение на Центъра – по регистрация на физическото или юридическото лице (по

адреса, вписан в лицензията)
• Рег. № - състои се от две части: регистрационен номер по реда на издаване на документа и

регистрационен номер по реда за годината на издаване
• собствено, бащино, фамилно име на лицето – по документ за самоличност
• ЕГН – от документ за самоличност или ЛНЧ – когато лицето няма ЕГН, а е с личен номер на

чужденец
• роден в град/село – по документ за самоличност (попълва се задължително и община и

област)
• гражданство – изписва се по документ за самоличност (напр. България)
• квалификационен курс за професионално обучение по програма – Д, когато е за начално

професионално обучение или по програма Е, когато е за продължаващо професионално
обучение след придобита степен на професионална квалификация

• наименование на курса – в зависимост от включените учебни предмети/модули
• професия и специалност – пълното наименование по СППОО, за които Центърът притежава

лицензия (кодът на професията и специалността не се изписват)
• проведен в …. - Център за професионално обучение към ……………………. (изписва се пълното

наименование по лицензия, без съкращения)
• форма на обучение – една от формите за обучение на лица над 16 г.: дневна, вечерна, задочна,

самостоятелна, индивидуална, дистанционна или обучение чрез работа
• продължителност - броя учебни часове, за които е проведено професионалното обучение
• протокол на комисията - № и дата на протокола на изпитната комисия, в който са вписани

оценките по теория и практика от проведения изпит
• оценка с думи – количествена оценка: Среден, Добър, Много добър или Отличен
• оценка с цифри – изписва се с точност два знака след десетичната запетая
• име и фамилия на председателя на изпитната комисия и на директора на Центъра (не се

допуска председателят на комисията и директорът на Центъра да бъдат едно и също лице)
• печат върху подписа на директора: 

- собствен, кръгъл, син печат на Центъра за професионално обучение (не печат на физическото 
или юридическото лице, към което е създаден);
- печат с държавния герб - за държавните и общинските центрове за професионално обучение.



Удостоверение за професионално обучение, ном. № 3-37, 2018 МОН

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОСНОВНИТЕ РЕКВИЗИТИ

• Учебните предмети, изучавани по утвърдения учебен план и техният хорариум, като се:
 спазват изискванията за провеждане на обучение по съответния вариант на рамковата

програма, по която е проведено професионалното обучение;
 изписват се учебните предмети, включени в задължителните учебни часове от раздел А

(общата, отрасловата и специфичната подготовка) на утвърдения учебен план, по който е
проведено обучението;

 изписват се учебните предмети, включени в избираемите учебни часове от раздел Б (разширена
професионална подготовка) на утвърдения учебен план, по който е проведено обучението.

*** забележка:
- учебните предмети се изписват по вид професионална подготовка: теория и практика, при

спазване на съотношението между практическо и теоретично обучение в зависимост от
степента на професионална квалификация, за която е проведено обучение по част от
професията;

- учебният предмет/предмети от разширената професионална подготовка (теория и/или
практика) се изписва/изписват след задължителните учебни часове, като се отбелязва, че те са
от разширената професионална подготовка.

 изписва общия брой учебни часове (след хорариума на последния учебен предмет).
• В непопълнените редове се отпечатват тирета.

• Ниво от Националната квалификационна рамка (НКР) и Ниво от Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) - изписва се само с арабска цифра, като се спазва съотнасянето на
степента на професионална квалификация на професията и специалността, по която е
проведено обучението, към НКР или ЕКР

пример :
- при специалност първа степен на професионална квалификация за ниво от НКР и за ниво по ЕКР се 
изписва – 2; 
- при специалност от втора степен на професионална квалификация за ниво от НКР и за ниво по ЕКР 
се изписва – 3; 
- при специалност от трета степен на професионална квалификация за ниво от НКР и за ниво по ЕКР 
се изписва – 4).
За професии от СППОО, съдържащи специалности с различна СПК, нивото се посочва в зависимост от 
СПК на конкретната специалност.

Подпис на директора

• печат/печат с герб: 
- собствен, кръгъл, син печат на Центъра за професионално обучение (не печат на физическото или 
юридическото лице, към което е създаден);
- печат с държавния герб - за държавните и общинските центрове за професионално обучение.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОСНОВНИТЕ 
РЕКВИЗИТИ

министерство/агенция – Национална агенция за професионално 
образование и обучение

наименование на институцията – Център за професионално обучение 
към ……………………. (изписва се по лицензия, без съкращения)

местонахождение на Центъра – по регистрация на физическото или 
юридическото лице (по адреса, вписан в лицензията) 

Ниво от Националната квалификационна рамка (НКР) и Ниво от 
Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - изписва се само с арабска 
цифра, като се спазва съотнасянето на степента на професионална 
квалификация на професията и специалността, по която е проведено 
професионалното обучение, към НКР или ЕКР
пример :

- при специалност първа степен на професионална квалификация за 
ниво от НКР и за ниво по ЕКР се изписва – 2; 
- при специалност от втора степен на професионална квалификация за 
ниво от НКР и за ниво по ЕКР се изписва – 3; 
- при специалност от трета степен на професионална квалификация за 
ниво от НКР и за ниво по ЕКР се изписва – 4).
За професии от СППОО, съдържащи специалности с различна СПК, 
нивото се посочва в зависимост от СПК на конкретната специалност.  

име и фамилия, подпис на директора

печат/печат с герб: 
- собствен, кръгъл, син печат на Центъра за професионално обучение (не
печат на физическото или юридическото лице, към което е създаден);
- печат с държавния герб - за държавните и общинските центрове
за професионално обучение.

Свидетелство за професионална квалификация, ном. № 3-54, 2018 МОН



Свидетелство за професионална квалификация, ном. № 3-54, 2018 МОН

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОСНОВНИТЕ РЕКВИЗИТИ

• снимка – цветна в анфас, на матирана хартия, която да съответства на
възрастта на притежателя към момента на издаване на документа

• Рег. № - състои се от две части: регистрационен номер по реда на издаване на
документа и регистрационен номер по реда за годината на издаване

• собствено, бащино, фамилно име на лицето – по документ за самоличност
• ЕГН – от документ за самоличност или ЛНЧ – когато лицето няма ЕГН, а е с личен

номер на чужденец
• роден в град/село – по документ за самоличност (попълва се задължително и

община и област)
• гражданство – изписва се по документ за самоличност (напр. България)
• наименование на институцията - Център за професионално обучение към

……………………. (изписва се пълното наименование по лицензия, без съкращения)
• форма на обучение – една от формите за обучение на лица над 16 г.: дневна,

вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна или обучение чрез
работа

• срок на обучение – изписва се продължителността на обучението в месеци
• протокол № … от - № и дата на протокол 3-81В на комисията за придобиване на

професионална квалификация, в който са вписани оценките по теория и практика
от проведения държавен изпит

• професия и специалност – пълното наименование по СППОО, за които Центърът
притежава лицензия (кодът на професията и специалността не се изписват)

• име, фамилия и подписи на председателя на комисията за придобиване на
професионална квалификация и на директора на Центъра (не се допуска
председателят на комисията и директорът на Центъра да бъдат едно и също
лице)

• печат/печат с герб: 
- собствен, кръгъл, син печат на Центъра за професионално обучение (не печат на 
физическото или юридическото лице, към което е създаден);
- печат с държавния герб - за държавните и общинските центрове за професионално 
обучение



СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОСНОВНИТЕ РЕКВИЗИТИ

• Оценки от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация
(теория и практика):

 оценка с думи – количествена оценка: Среден, Добър, Много добър или Отличен;
 оценка с цифри – изписва се с точност два знака след десетичната запетая
 в непопълнените редове се отпечатват тирета.

• Оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от професионалната
подготовка:

 изписват се учебните предмети, включени в задължителните учебни часове от
раздел А (общата, отрасловата и специфичната подготовка) на утвърдения
учебен план, по който е проведено обучението; оценката по учебния предмет (с
думи и цифри) и съответния общ хорариум;

 изписват се учебните предмети, включени в избираемите учебни часове от раздел
Б (разширена професионална подготовка) на утвърдения учебен план, по който е
проведено обучението; оценката по учебния предмет (с думи и цифри) и
съответния общ хорариум.

 изписва се общия брой учебни часове (след хорариума на последния учебен предмет).
*** забележка:
- учебните предмети се изписват по вид професионална подготовка: по теория и по

практика, при спазване на съотношението между практическо и теоретично
обучение в зависимост от степента на професионална квалификация;

- учебният предмет/предмети от разширената професионална подготовка
(теория и/или практика) се изписва/изписват: след задължителните учебни
часове, като се отбелязва, че той/те са от разширената професионална
подготовка; изписва се оценката по учебния предмет (с думи и цифри) и
съответния общ хорариум.

• В непопълнените редове се отпечатват тирета.

• Подпис на директора

• печат/печат с герб: 
- собствен, кръгъл, син печат на Центъра за професионално обучение (не печат на 
физическото или юридическото лице, към което е създаден);
- печат с държавния герб - за държавните и общинските центрове за професионално 
обучение.

Свидетелство за професионална квалификация, ном. № 3-54, 2018 МОН


