
План за работата на НАПОО през 2003 г.
 Приет от УС на НАПОО с протокол №3/13.03.2002 г

№ Период Цел / Дейност Резултат

2001 – 2003 г. Координиране и регулиране на дейностите в
системата на професионалното образование и
обучение (ПОО) в България, отговарящо на
социално - икономическите условия на прехода
към пазарна икономика, изискванията свързани
с присъединяването ни към ЕС и въвеждането на
норми и процедури за оценка на
квалификациите.

Функциониране на ефективна система,
осигуряваща правото на професионално
образование и обучение на всички граждани,
подготвяща квалифицирана работна сила,
отговаряща на потребностите на пазара на
труда с квалификации, които съответстват и се
признават от европейските страни (директива
1999/42 на Европейския съюз)

1 2001 – 2003 г. Разработване и внедряване на държавни
образователни изисквания (ДОИ) за
придобиване на квалификация по
професиите от списъка на професиите - 2001
г. в съответствие с изискванията на чл. 42, т. 5
на ЗПОО и директива 1999/42 на ЕС.

31.05.2003 г Разработване на ДОИ по професии, възложени
през юни 2002 г. - (първа група).

30.04.2003 г Приемане на 9 ДОИ в УС на НАПОО;

31.05.2003 г Представяне на министъра на образованието и
науката на приетите от УС на НАПОО ДОИ.

31.08.2003 г Разработване на ДОИ по професии, възложени
през декември 2002 г. - (втора група).

01.01 -
31.05.2003 г.

Координиране, консултиране и участие в
разработването на ДОИ за придобиване на
квалификация по 18 професии;

Въвеждане на единни образователни
изисквания за придобиване на степен на
професионална квалификация,
придобивана в различни обучаващи
институции (държавни, частни училища и
колежи).
Хармонизиране на системата на ПОО със
стандартите на ICI.
Създаване на условия за взаимно
признаване на квалификациите, за които
се изискват знания и умения от общ
характер.
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01.03 -
31.07.2003 г

Рецензиране на ДОИ и приемането им от
експертните комисии на НАПОО;

31.07.2003 г Приемане на 18 ДОИ в УС на НАПОО;

31.08.2003 г. Представяне на министъра на образованието и
науката на приетите от УС на НАПОО ДОИ.

31.12.2003 г. Възлагане разработването на ДОИ по 10
професии- (трета група).

30.04.2003 г. Определяне на професиите, по които ще се
разработят ДОИ и възлагане разработването им
на работни групи;

30.04 -
31.12.2003 г.

Координиране, консултиране и участие в
разработването на ДОИ за придобиване на
квалификация по 10 професии;

01.09 -
31.12.2003 г.

Рецензиране на ДОИ и приемането им от
експертните комисии на НАПОО;

31.12.2003 г. Приемане на 5 ДОИ в УС на НАПОО.

30.04.2003 г. Разглеждане и актуализиране на Методическите
указания за разработване на ДОИ за
придобиване на квалификация по професии

2 31.12.2003 г. Актуализиране на Списъка на професиите за
професионално образование и обучение,
утвърждаването му от министъра на
образованието и науката и публикуването му.

Привеждане на обучението в
съответствие с потребностите на пазара
на труда

3 Разработване на документация и процедури
за лицензиране на институции в системата на
професионалното обучение.

Привеждане на документацията на
обучаващите институции в съответствие
с лицензионните изисквания.
Прилагане на положителния опит.
Прозрачност на лицензионните
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31.03.2003 г. Разработване на критерии и формуляри при
кандидатстване за лицензиране на ЦПО по чл.
49 а на ЗПОО и утвърждаването им от УС на
НАПОО;

31.03.2003 г. Разработване на оценъчна скала за
показателите на критериите за лицензиране на
ЦПО и утвърждаването й от УС на НАПОО;.

31.03.2003 г. Разработване на ръководство за попълване на
формулярите за кандидатстване пред НАПОО за
лицензиране на ЦПО и утвърждаването му от УС
на НАПОО;

30.04.2003 г. Създаване на единна учебна документация в
центровете за професионално обучение.

30.04.2003 г. Разработване на Наредба за обучение и
издаване на свидетелство за правоспособност
по управление на електрокари и мотокари за
вътрешноведомствен транспорт и
утвърждаването й от УС на НАПОО;

30.04.2003 г. Разработване на Единни изисквания за обучение
и издаване на свидетелство за правоспособност
по управление на електрокари и мотокари за
вътрешноведомствен транспорт и
утвърждаването й от УС на НАПОО.

31.12.2003 г. Осигуряване на качеството на обучение в
центровете за професионално обучение.

31.12.2003 г. Мониторинг на лицензирани центрове за
професионално обучение;

31.12.2003 г. Провеждане на семинари за обучение на
експерти на НАПОО и организатори в

процедури.
Създаване на база данни, свързани с
лицензирането-материална база,
оборудване, квалификация и опит на
персонала.
Повишени възможности за реализация на
обучаваните на пазара на труда.
Обучение на външни експерти за
извършване на лицензионна дейност и
сертифицирането им.
Прозрачност на системата.
Повишаване качеството на
неформалното обучение.
Подобряване на системата за
лицензиране.
Внедряване на нови методи за
осигуряване качеството на системата за
професионално обучение.
Лицензиране на центрове.
Свободен достъп на информация за
всеки.
Създаване на единна учебна
документация в центровете за
професионално обучение.
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центровете за професионално обучение по
проблемите на лицензирането.

31.12.2003 г Лицензиране на центрове.

31.05.2003 г. Пилотно лицензиране на център за
професионално обучение по смисъла на чл.
49(а) на ЗПОО;

текущ Работно лицензиране на центрове за
професионално обучение.

4 31.05.2003 г. Одобряване на програми за обучение извън
ДОИ по чл. 16, т. 3 и 7 от Закона за народната
просвета, както и програми за образователни
услуги, извършвани от физически или
юридически лица на деца, ученици и лица,
навършили 16 г.

31.05.2003 г. Разработване на процедура за одобряване на
програми по чл. 42, т.11 от ЗПОО.

Повишаване качеството на
образователните услуги, извън ДОИ по
ЗНП и тези предлагани от физически или
юридически лица на деца, ученици и
лица, навършили 16 г.

5 Двустранно и многостранно сътрудничество
в областта на професионалното образование
и обучение чрез участие в програмата
"Леонардо да Винчи" и други програми на ЕС.

текущ Проект "Ориентиране за възрастни - Обучение
на обучаващите"- контрактор Естония, партньор
по проекта - НАПОО.

текущ Проект - Build Up : making young people aware of
technician level training for the construction industry
and developing initial training for surveyors,
architectural technicians and site managers -
контрактор North London Colleges European

Повишаване на качеството на
професионалното образование и
обучение.
Транспониране на Директива 1999/42 на
ЕС, установяваща механизъм за
признаване на квалификациите по
отношение на професионалните
дейности, покривани от Директивите за
либерализация и преходните мерки
допълващи общата система за
признаване на квалификациите.
Обмяна на опит и знания
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Network, партньор по проекта - НАПОО чрез
Българската строителна камара

текущ Проект: BG/02/B/F/PP-132104, NTCrafts - New
access to continuing vocational training for isolated
labour market groups through self-training in
traditional crafts, контрактор Център за
професионално обучение "Знание", партньор по
проекта - НАПОО.

31.11.2003 г. Подготовка на нови проекти и участие в
партньорски мрежи по програмите "Леонардо" и
"Сократ".

6 Двустранно и многостранно сътрудничество
на НАПОО с български институции.

30.03.2002 г. Разработване на становище за състоянието и
перспективите на професионалното
образование и обучение и внасянето му в
съответните институции и предложения за
конкретни текстове за изменение и допълнение
на Закона за професионалното образование и
обучение.

текущ Участие във вътрешни прояви (договори,
проекти, конференции, консултативни съвети,
разработване на стратегии за обучение за
придобиване на професионална квалификация,
на нормативни актове и изяви в медиите) с
български институции.

текущ Участие в междуведомствена работна група за
изготвяне на проект на Наредба по чл. 24 А от
Закона за чужденците в Република България.
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7 Информационна дейност НАПОО

текущ Поддържане регистър на лицензираните
центрове за професионално обучение и на
центровете за информация и професионално
ориентиране.

31.12.2003 г. Издаване на информационен бюлетин на
НАПОО

текущ Актуализиране на WEB - страницата на
Агенцията.

текущ Създаване и поддържане на регистър на
одобрените програми по чл. 42, т. 11 от ЗПОО.

Прозрачност на системите за
лицензиране.
Създаване на рейтингова скала на
лицензираните центрове.
Издаване на нормативно -
информационен бюлетин на НАПОО
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