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РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА  

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „СЕЗОНИ” ООД 

ЛИЦЕНЗИОНЕН НОМЕР 201012842 

ЗА 2020 ГОДИНА 

I. Основна цел 

Оценка на качеството на провежданото в Центъра за професионално обучение, съгласно 
утвърдени от УС на НАПОО по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО индикатори, при използване на 
критерии, определящи равнището на качеството.  

II. Информация за проведеното професионално обучение през отчетния период  

Брой обучаеми лица: 2161 
От тях: 
- За придобиване степен на професионална квалификация: 7 
- По част от професия: 27 
- Придобили степен на професионална квалификация чрез валидиране: 0 
- Придобили професионална квалификация по част от професия чрез валидиране: 0 
- Продължаващи професионално обучение през следващата година: 9 
- Незавършили успешно професионалното обучение: 0 
- Отказали се от започнатото професионално обучение: 0 
- Обучение по безопасна експлоатация на газовите съоръжения съгласно изискванията на 

чл. 247, ал. 2, т. 4 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните 
и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ, обнародвана в ДВ, бр. 67 от 2004 г.: 16 

- Обучение за придобиване или потвърждение на квалификационна група по 
електробезопасност, съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по 
електрообзавеждането с напрежение до и над 1000 V: 124 

- Обучение на екипа на здравно-социалната услуга „Патронажна грижа“ по проект 
BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-
Силистра“: 42. 
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III.  РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО 

Обобщени данни по области на оценяване за отчетната година 
 Таблица 1 

2020 г. (отчетна година) 

Области 
Максимален 
брой точки 

Брой точки 
при 

самооценка 

Изпълнение в 
% (спрямо 

максималния 
брой точки) 

1. ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 20 13,00 65% 
2. ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 65 45,00 69% 
3. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

15.0 13,00 87% 

ОБЩО 100 71 71% 

 
Крайна оценка на постигнатото качество: 71 брой точки 
Равнище на постигнатото качество: ДОБРО   
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IV. СРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ С ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 
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V. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 

➢ Много добро сътрудничество с работодатели за провеждане на краткосрочни ежегодни 
обучения, задължителни за определени професии; 

➢ Постигнато високо ниво на административно обслужване в центъра; 
➢ Използване на ИКТ при проверка на знанията и преподаване на учебния материал както по  

теория, така и по практика; 
➢ Въведено дистанционно обучение с използването на електронна платформа; 
➢ Разработени са материали за самоподготовка, тестове, задания за учебна и лабораторна 

практика, изпитни задания за онлайн обучение; 
➢ Добре функционираща вътрешната система за осигуряване на качеството; 
➢ Успешно положени квалификационни изпити по теория и практика от курсисти, допуснати 

до тях; 
➢ Всички курсисти, постъпили в началото на обучението са придобили необходимата 

професионална квалификация; 
➢ Разширява се сътрудничеството с партньори, работодатели и образователни институции 

във връзка с провеждане на изпити и осигуряване на работни места в реална работна среда по 
учебна и производствена практика. 

VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ 

➢ Популяризиране на предлаганото професионално обучение от ЦПО „Сезони”; 
➢ Обучение на лица от уязвимите групи; 
➢ Обучение на лица преждевременно напуснали образователната система; 
➢ По-голяма част от курсистите да провеждат обучението по учебна и производствена 

практика в реална работна среда. 
➢ Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;  
➢ Включване на задочна  и дуална форми на обучение; 
➢ Разработени учебни програми, с участието на социалните партньори; 
➢ Квалификация на преподавателите и служителите; 
➢ Участие в национални и международни програми и проекти 
➢ Мотивация на курсистите за актуализиране или разширяване на придобитата 

професионална квалификация. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

➢ Разнообразяване на формите за популяризиране на предлаганото професионално 
обучение; 

➢ Осъществяване на връзки с организации, работещи с лица от уязвимите групи; 
➢ По-тясна връзка с бизнеса в региона, за да бъдат обхванати и обучени лица по професии и 

специалности, които са с приоритетно значение за регионалния пазар на труда. 
➢ Популяризиране на дейността за валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности сред местния бизнес; 
➢ Разработване на документация за валидиране на други  специалности; 
➢ Изграждане на култура за осигуряване на качеството на професионалното обучение в 

центъра; 
➢ Проучване възможността за внедряване на дуална форма на обучение; 
➢ Разширяване възможностите за практическо обучение в реална работна среда;  
➢ Участие в открити процедури на национални и международни програми и проекти. 

 
 
 
15.01.2021 г. 
инж. Любомир Гойчев 
Отговорник по качеството 


