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Нормативни документи
Документи за професионалното обучение:
•
•
•
•
•
•
•

•

ЗПОО
Рамкови програми
Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на
образованието и науката
Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите
за придобиване на професионална квалификация
Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на
лица, навършили 16 години
Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности
Наредби за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за
упражняване на различни професии

Обобщени предложения от ЦПО
 ЗПОО
•

Да се даде възможност надграждането на професионалната квалификация по
рамкови програми Е да е не само след придобита квалификация по част от професия,
първа или втора степен на професионална квалификация, а и след придобита трета
степен за придобиване на четвърта степен (чл. 10, ал. 6).

Мотив: това ще улесни присъждането на кредити по чл. 32е, ал. 3 Заложената за
разработване от 01.08.2016 г. наредба на министъра на образованието и науката, за
условията и редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити би била от полза за
Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Професионалните колежи(ПК).

•

Да се изиска от Министерството на здравеопазването да се въведе единна бланка за
медицински документ (чл. 14, ал. 3) за обучение на обучаеми лица в ЦПО и ПК.

Мотив: Няма наредба с изисквания на министъра на здравеопазването, съгласувана с
министъра на образованието и науката. Обучаваните лица в ЦПО представят от медицинска
бележка за извинение, до медицинско направление за насочване към лекар специалист за
да избегнат високите такси.

Обобщени предложения от ЦПО
• Да се добави комбинирана форма на обучение, в чл. 17, ал. 3.
Мотив: Пандемията и епидемичната ситуация наложиха използване на две и повече
форми на обучение и трябваше да избира онази форма, която има по-голям % дял.
• Държавният изпит и изпитът за придобиване на професионална квалификация да
се полага и дистанционно, освен присъствено.
Мотив: В ерата на супер технологиите и отчитайки опита на другите европейски
държави, е необходимо изпитите за придобиване на професионална квалификация
да могат да се полагат и дистанционно.
• Да се даде право и на обучаемите лица в ЦПО провеждането на държавен изпит
да е и чрез защита на дипломен проект за придобиване на трета степен на
професионална квалификация.
Мотив: Считаме текстът за дискриминационен. Обучаемите лица за трета степен на
професионална квалификация в ЦПО са много по-мотивирани да завършат със защита
на дипломен проект, като могат успешно да използват проекта си на работното място,
за започване на собствен бизнес или за кандидатстване за нова позиция.

Обобщени предложения от ЦПО
•

Всички институции по чл. 18 от ЗПОО при издаване на свидетелствата за
професионална квалификация, свидетелствата за валидиране на
професионална квалификация, както и върху приложенията и дубликатите на
тези документи да полагат обикновен собствен кръгъл печат.
Мотив: Полагането на печат с изображение на държавния герб да остане само
върху документите, удостоверяващи придобиването на степен на образование по
ЗПУО.
• Да отпадне чл. 40а.
Мотив: Считаме текста за дискриминационен. Неприемливо е при извършване
на професионално обучение по единни държавни образователни стандарти за
придобиване на квалификация по професии по чл. 13 и удостоверяване на
професионалното обучение с еднакви документи по чл. 38, училищата,
професионалните колежи, държавните и общинските центрове за
професионално обучение да полагат печат с изображение на държавния герб, а
частните центрове за професионално обучение, българските центрове с
чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение
да полагат обикновен собствен кръгъл печат.

Обобщени предложения от ЦПО
•

Да отпадне текстът: центровете за професионално обучение не са
извършвали обучение повече от 5 последователни години по включена в
лицензията професия, от чл. 49б, ал. 13, т. 2.
Мотив: текстът е необоснован и наказателен спрямо центровете. Провеждането
на обучение по професии зависи от търсенето, а не от желанието на центровете
да провеждат обучения, за които няма пазар. Не виждаме пречка в лицензията
да има повече професии от търсените на пазара. Когато се появи ново търсене
ще се провежда обучение и по него.

Предложения по Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за
организацията и провеждането на изпитите за
придобиване на професионална квалификация
• Да има и дистанционна форма за полагане на държавния изпит и
изпита за придобиване на професионална квалификация.
• Да са въведе нова алинея в чл. 1, че държавният изпит и изпитът за
придобиване на професионална квалификация се полага
присъствено и дистанционно.
В нито един нормативен документ няма посочено как се полагат тези
изпити.
• Съответно, освен текстовете за провеждане на изпитите
присъствено в зала, трябва да се въведат и текстове как се
организират, провеждат, оценяват тези изпити дистанционно.
Мотив: така ще се спестят много човешки, материални и финансови
ресурси. От изминалите 2 години в ситуация на пандемия стана
належаща необходимостта тези изпити да могат да се провеждат и
дистанционно.

Предложения по Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за
организацията и провеждането на изпитите за придобиване на
професионална квалификация
• Всички обучаеми лица от училища, ЦПО и ПК да могат да полагат
държавния изпит за придобиване на трета и четвърта степен на
професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.
• Да отпадне сложното изчисляването на окончателната оценка от
държавния изпит. Окончателната оценка от изпита се формира след
успешното полагане на всяка част от изпита - част по теория и по
практика и се изчислява в зависимост от степента на професионална
квалификация, която се придобива по формула.
Мотив: Няма никакво законово основание и логика да се правят толкова
сложни изчисления, които се пренасят и в протоколите от изпитите по:
теория, практика и окончателните резултати.
• В чл.29, ал. 2 от ЗПОО е посочено това съотношение за учебните
часове, предвидени за практическо обучение, а не да се пренасят
върху оценяването на резултатите от изпитите за придобиване на
професионална квалификация.

Предложения по Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за
организацията и провеждането на изпитите за придобиване на
професионална квалификация
• Да се намали броя на изпитните протоколи от 11 броя на 5 бр.
• Промяна на протокол 3-80, където да се впишат индивидуалните
оценки от членовете на комисия
• Да отпаднат изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 9 от наредбата за
„видеозапис“ и изискването на чл. 4, ал. 2, т. 10 от наредбата за
„аудиозапис“ в ЦПО
Мотиви: НАПОО не разполага със софтуер, който да бъде предоставен на
ЦПО. Ако центровете за професионално обучение ще организират
осъществяване на видеозапис, то следва да отговарят на изискванията на
Закона за частната охранителна дейност и на Закона за защита на
личните данни. Това е допълнителна финансова тежест за лицензираните
центровете, за която няма регламентирано законово изискване.
• Да се уеднаквят изискванията за входящо образователно равнище в
рамковите програми и Наредби, по които се организира и провежда
обучение за придобиване на правоспособност

Предложения по Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за
документите за професионално обучение на лица,
навършили 16 години

• Да се уеднаквят реквизитите на дневниците, личните
картони и протоколите.

Предложения по Рамкови програми
(чл. 10, ал. 3, т.т. 1, 2, 4, 5 и 6 от ЗПОО)

• В рамковите програми А, Б, Г, Д и Е, в раздела за лица, навършили 16
години, да се добави описание и на комбинираната форма на
обучение.
• Вечерната форма на обучение да започва не по-рано от 16 ч.
Мотив: Така ще може да се комбинира по-успешно с друга форма на
обучение.
• Предложение- думата: присъствени да отпадне в описанието на
дистанционната форма.
Мотив: В противоречие е с концепцията на дистанционното обучение.

Неиздадени наредби, предвидени в Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
 Наредбата предвидена в чл. чл. 9а, ал. 6 от ЗПОО с която се определят
принципите за осигуряване на качеството, изискванията към
институциите по чл. 9 от ЗПОО за усъвършенстване на процесите за
управление на качеството, показателите, условията и редът за
измерване на постигнатото качество.
 Наредбата по чл. 14, ал. 3 от ЗПОО, с която се определят изискванията
към здравословното състояние на кандидатите за обучение, и
медицинският документ с който се удостоверява, че професията по
която желае да се обучава не му е противопоказна. Предвидено е в
ЗПОО Наредбата да бъде издадена от министъра на
здравеопазването след съгласуване с министъра на образованието и
науката.
 Наредбата по чл. 32 е, ал. 7 от ЗПОО, с която се определят условията и
редът за присъждане, натрупване и трансфер на кредити в
професионалното образование и в професионалното обучение.

Предложения
 Наредба за дистанционното обучение с ясна регламентация кои
професии могат, кои не могат, какви и колко от часовете е задължително
да са практически и присъствени, как се провеждат изпити и как се
доказва взетия брой часове.

 Да се изчистят противоречия между наредби, регламентиращи
придобиване на правоспособност по професии, изискващи средно
или по-ниско образование и ЗПОО. В преобладаваща част от
наредбите за придобиване на правоспособност (може да бъдат
намерени в списъка на регулираните професии в Република
България, утвърден с РМС № 619 от 20 юли 2009 г.) е казано, че
обучението за придобиване на правоспособност се осъществява в
рамките на обучението за професионална квалификация (по реда и в
институциите за професионално образование и професионално
обучение по ЗПОО), но в същото време наредбите съдържат
противоречащи на ЗПОО регламенти (като съдържание,
образователно равнище, възраст и др.)., вкл. и поради факта, че някои
от тях не са актуализирани повече от 20 г.

 Налице са и противоречия между наредби,
регламентиращи придобиване на правоспособност по
професии, изискващи средно или по-ниско образование и
ЗПОО.
В преобладаваща част от наредбите за придобиване на
правоспособност (може да бъдат намерени в списъка на
регулираните професии в Република България, утвърден с
РМС № 619 от 20 юли 2009 г.) е казано, че обучението за
придобиване на правоспособност се осъществява в рамките
на обучението за професионална квалификация (по реда и в
институциите
за
професионално
образование
и
професионално обучение по ЗПОО), но в същото време
наредбите съдържат противоречащи на ЗПОО регламенти
(като съдържание, образователно равнище, възраст и др.).,
вкл. и поради факта, че някои от тях не са актуализирани
повече от 20 г.
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