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Резултати от проекта

Анализ на дейностите за 
мониторинг и контрол на 
качеството на услугите за 
професионално обучение 

в ЦПО

Разработване/актуализи
ране и внедряване на 

Модел за мониторинг и 
контрол на качеството на 

професионалното 
обучение

Актуализиране и 
апробиране на 

Процедура за последващ 
контрол на ЦПО от 

НАПОО

Надграждане на 
Информационната 

система на
НАПОО

Модел за мониторинг на 
завършилите 

професионално обучение 

Информационна 
кампания за кандидатите 

за обучение в ЦПО и за 
работодатели



• Да информира обществеността за внедряването на моделите за мониторинг на качеството и 
мониторинг на компетенциите

• Да подкрепи позитивното отношение към професионалното обучение в ЦПО
• Да повиши информираността на гражданите, а впоследствие и мотивацията им за участие в 

професионално обучение
• Да повиши информираността на обучаваните и взискателността им към качеството на 

професионалното обучение в ЦПО
• Да информира работодателите за ползите от професионално обучение на служителите и 

възможностите да окажат въздействие върху съдържанието и качеството на обучението в 
ЦПО

Информационна кампания за кандидатите за обучение в лицензираните ЦПО и за работодатели

Цели на информационната кампания:



Информационна кампания за кандидатите за обучение в лицензираните ЦПО и за работодатели

Създаване на интерфейс 
в ИС  и в интернет 

страницата на НАПОО за 
кандидатите за обучение

Изготвяне и 
разпространяване на 

брошури

Изготвяне и 
разпространение на 

аудио и видеоклипове

Провеждане на 
ежегодни Национални 

конференции

Регулярни публикации 



Инициатива „Добри практики в професионалното обучение“ 

• Да се популяризира професионалното обучение в лицензираните ЦПО
• Да се получи мнението и оценката на обучаваните лица за предлаганите в ЦПО курсове
• Да се съберат данни за успешно приложени нововъведения, които са допринесли за повишаване на 

качеството и привлекателността на професионалното обучение 
• Успешните добри примери да станат видими и да намерят своите последователи
• Да се откроят новите тенденции и иновации в професиите, както и в методите на преподаване
• Да се насърчи партньорството между бизнеса и обучаващите институции

Цели на инициативата:



Инициатива „Добри практики в професионалното обучение“ 

I. Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение

II. Успешно партньорство между работодател и лицензиран ЦПО 

III. Активни курсисти - обучени или обучаващи се в момента лица

Категории отличия:



Информационни брошури
• Достъпни онлайн
• Изготвени като печатни издания



Публикации



Допълнителна информация и материали 

https://www.navet.government.bg/bg/dobrite-
praktiki-v-profesionalnoto-obuchenie-v-czpo/

https://www.navet.government.bg/bg/informac
zionni-materiali-po-proekt-kachestvo-i-

efektivnost-2/

https://fliphtml5.com/bookcase/elhdd

https://www.navet.government.bg/bg/dobrite-praktiki-v-profesionalnoto-obuchenie-v-czpo/
https://www.navet.government.bg/bg/informaczionni-materiali-po-proekt-kachestvo-i-efektivnost-2/
https://fliphtml5.com/bookcase/elhdd

