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I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО  
 

1. Основни цели:  

 оценка на качеството на провежданото в Центъра професионално обучение 

съгласно утвърдени от УС на НАПОО по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО индикатори, 

при използване на критерии, определящи равнището на качеството; 

 постигане на качество на професионалното обучение, което да отговаря на: 

действащите държавни образователни стандарти; нормативната уредба в 

професионалното образование и обучение; съвременните изисквания за 

професионално обучение съобразно изискванията на пазара на труда 

 ЦПО да получи обективна оценка за дейността си през изминалата 

календарна година 

 идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение; 

  предприемане на коригиращи мерки и действия за подобряване на 

областите, които се нуждаят от подобрение;   

 

2. Специфични цели:  

 очертаване на проблемните области и рискове, за които биха могли да се 

приложат превантивни мерки за подобряване на състоянието;  

 откриване и прилагане на добри практики за провеждане на професионално 

обучение;  

 да се насърчи работата със заинтересовани страни;  

 да се подобри сътрудничеството със социалните партньори на местно и 

регионално ниво (представители на работодателите и представители на 

работниците и служителите) при участието в провежданите изпити за 

придобиване на професионална квалификация, както и за осигуряване на 

работни места в реална работна среда за провеждане на практическото 

обучение на курсистите; 

 да се оцени удовлетвореността на участниците в процеса на обучението  - 

курсисти, заявители на обучение, организатори на обучение.   

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА СРЕДА, В КОЯТО 
ФУНКЦИОНИРА ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА САМООЦЕНЯВАНЕТО  
1. Вътрешна среда (описание, особености, възможности за развитие, силни и 

слаби страни)  

Материално-техническата база за провеждане на обучения по професии 

(кабинети, зали, отделения, клиники и лаборатории в лечебните заведения) е в 

съответствие с изискванията на ДОИ/ДОС. ЦПО има сключени споразумения 

по всички изучавани професии /специалности от направления 

„Здравеопазване“ и „Социални услуги“ (УМБАЛ, МБАЛ, хосписи, детски 

заведения), оборудвани с работеща и използваща се техника. Посредством 

договорите между БАПЗГ и лечебни заведения е създадена възможност 
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куриситите да осъществяват производствената практика в реална работна среда, 

съвместно с професионалисти от съответната сфера – медицински лица, 

специалисти в областта на социалните дейности, начални учители, помощник-

възпитатели.  

За професиите от професионално направление 346 „Секретарски и 

административни офис дейности“ е осигурена възможност за обучение в 

собствена учебна база - зала и работни кабинети на ЦПО към БАПЗГ. В 

допълнение, ЦПО към БАПЗГ поддържа и собствена платформа за 

дистанционно обучение.  

 

Преподавателски състав  

Квалификацията на преподавателския състав напълно съответства на 

изискванията на ДОИ. Инструментариумът за оценка на качеството, приложим 

спрямо преподавателите в ЦПО предвижда мониторинг на продължаващото 

обучение и допълнителната квалификация. Над 90.00% от преподавателския 

състав в ЦПО към БАПЗГ е представен от професионалисти по здравни грижи, 

за които Законът за съсловните организации на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и 

помощник-фармацевтите(ЗСОМСААМСЗПФ) определя задължителен характер 

на продължаващото обучение. Мониторингът се осъществява чрез преглед на 

регистрираните форми на продължаващо обучение в Националния електронен 

професионален регистър на БАПЗГ. 

Преподавателите в ЦПО към БАПЗГ са представени от университетски 

преподаватели в направление „Здравни грижи“, както и от професионалисти по 

здравни грижи и специалисти в областта на социалните дейности с 

дългогодишен професионален стаж. Това дава сигурност на ръководството на 

ЦПО за максимално добро представяне при организация и планиране на 

преподавателската дейност, използване на разнообразни форми за проверка на 

знанията, точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, 

уменията и компетентностите на курсистите. 

 

Административно обслужване  

Административното обслужване на дейността на ЦПО към БАПЗГ е на високо 

ниво и позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и 

лесни  за използване инструменти; частично се използват и различни форми на 

ИКТ.  За курсистите е създадена възможност за контакт с администраторите на 

обучение чрез посещение на място в офиса на ЦПО (при необходимост), 

телефонна връзка - стационарна и мобилна, електронна поща (на всяко 

отправено запитване, отговор се изпраща във възможно най-кратък срок или 

най-късно до 3 работни дни от получаването му). Курсистите, обучаващи се в 

платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ имат възможност за контакт 

с преподаватели, администратори на обучение и помежду си чрез вътрешна за 

платформата електронна поща, а също така е предвидена възможност за 
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създаване на форуми. Разработено е ръководство за работа с платформата за 

дистанционно обучение, независимо от това, курсистите, които срещат някакви 

затруднения при работата си онлайн, получават своевременна и компетентна 

методическа и техническа помощ.  

Обучение по професии с приоритетно значение за пазара на труда  

В условия на застаряващо население и значителен ръст на хроничните и 

дегенеративни заболявания, професиите от направления „Здравеопазване“ и 

„Социални услуги“ имат приоритетно значение за местния, регионалния и 

националния пазар на труда, въпреки че не присъстват в Списъка със защитените 

професии, утвърден с  Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. През оценявания 

период не са провеждани обучения по професии „Здравен асистент“, 

Болногледач“, „Сътрудник социални дейности“ и „Помощник-възпитател“. 

Интересът към упражняването на тези професии е много слабо изразен поради 

традиционно ниското заплащане в здравната и социалната сфера и поради 

ниският социален престиж на професиите.  

През отчетния период ЦПО към БАПЗГ проведе обучения на 66 лица за 

придобиване на квалификация по част от професия „Социален асистент“. 

Обученията се проведоха в рамките на проект BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент II”, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   

 

 

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности 

В периода на самооценяване, ЦПО към БАПЗГ не предлага възможности за 

валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Посочените 

по-горе силни страни в дейността на ЦПО, а именно – висококвалифициран 

преподавателски състав, наличие на материална база, отговаряща на ДОИ/ДОС, 

високо ниво на административно обслужване са предпоставки за създаване на 

система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез 

неформално или самостоятелно учене.  

 

Вътрешна система за осигуряване на качеството 

В ЦПО към БАПЗГ има разработена система за осигуряване на качеството на 

обучение. Органите по управление на качеството са Директорът на ЦПО, 

Отговорникът по качеството и Комисията за функционирането на вътрешната 

система за осигуряване на качеството. На лице е административен капацитет за 

приложение на вътрешната система за осигуряване на качеството.  

 

2. Външна среда (описание, особености, рискове и заплахи)  

В здравно-социалната сфера, към която е насочена приоритетно дейността на 

ЦПО към БАПЗГ се наблюдава дисбаланс между търсене и предлагане на 
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специалисти с релевантна квалификация. Широко известен факт в обществото 

е недостатъчният брой медицински сестри, които да оказват качествени здравни 

грижи за населението. Този недостиг би могъл в известна степен да бъде 

компенсиран от лица с професионална квалификация по специалности 

„Здравни грижи“, „Подпомагане на възрастни“ „Социална работа с деца и 

възрастни с увреждания и хронични заболявания“. В същото време 

епизодичното финансиране на подобни обучения по програми и проекти се 

оказва недостатъчно, за да  покрие потребностите на здравната и социалната 

система с необходимите кадри. Като  предиктор пред обучението на здравни, 

социални асистенти и болногледачи се очертава и мястото на тези професии в 

Националната класификация на професиите и длъжностите. Те са поставени в 

група 532 „Персонал, полагащ грижи за хора“ заедно с длъжността „Санитар“, 

която в общия случай се заема от лица без квалификация, свързана с полагането 

на грижи за хора. Упражняването на професиите „Здравен асистент“, „Социален 

асистент“ и „Болногледач“ изисква придобита професионална квалификация, 

удостоверена със свидетелство или удостоверение. Обратната връзка с лицата 

проявяващи интерес към такива курсове показва, че цената на обучението е 

възпиращ фактор и че инвестицията в обучение по професия в здравно-

социалната сфера е с много дълъг срок на откупуване, освен ако професията не 

се упражнява в чужбина.  

 

 

 

 

 

 

3. Обща информация за проведеното професионално обучение през отчетния 
период  
 

Брой обучени лица: 236  

От тях:  

- придобили степен на професионална квалификация: 0 

 - придобили професионална квалификация по част от професията: 66 

 - придобили степен на професионална квалификация чрез валидиране: 0 

 - придобили професионална квалификация по част от професията чрез 

валидиране: 0 

 - продължаващи професионално обучение през следващата година: 0 

 - незавършили успешно професионалното обучение: 0  

- отказали се от започнатото професионално обучение: 0 

- преминали въвеждащо обучение за оказване на услуга „Домашен помощник“ – 170 

лица 

 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО  
Обобщени данни по области на оценяване за отчетната година  
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Таблица 1 

2019 г.  

Области 
Макс. брой 

точки 

Брой точки 

от 

самооценката 

Изпълнение в 

% (спрямо 

максималния 

брой точки) 

1.Достъп до професионално 
обучение 

20,00 13,00 65,00% 

2. Придобиване на професионална 

квалификация 

65,00 49,00 75,38% 

3. Реализация на лицата, 

придобили професионална 

квалификация 

15,00 12,00 80,00% 

Общо: 100,00 74,00 74,00% 

 

Крайна оценка на постигнатото качество: 74,00 брой точки  

Равнище на постигнатото качество: добро (при крайна оценка от 66 до 90, в 

съответствие със заложените количествени и качествени равнища, в чл. 17, ал.2 от 

Наредба №2 от 8.09.2015 г.) 

 

 

IV. СРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ С ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД 

НА САМООЦЕНЯВАНЕ  

 

Таблица 2  

Изпълнение на 

критериите по области 

на оценяване 

2018г.  

(предходна/базова 

година) (в %) 

2019г. 

(отчетна година) 

(в %) 

Област 1  52,50% 65,00% 

Област 2 58,46% 75,38% 

Област 3 80,00% 80,00% 

 

 

V. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

1 Резултати за Област 1 „Достъп до професионално образование и обучение”  

Област на оценяване 1 „Достъп до професионално образование и обучение”  

 

Таблица 3 

№ 

Наименование на 

индикаторите по област на 

оценяване 

Максимален 

брой точки 

Брой точки от 

самооценката 

Изпълнение 

в % (спрямо 

максималния 

брой точки) 

1 Достъп до професионално 

обучение 

20,00 13,00 65,00% 
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1.1. Публичност и 

популяризиране на 

предлаганото професионално 

обучение (ПО) 

2,00 1,00 50,00% 

1.2. Достъп на уязвими групи до 

предлагано професионално 

обучение от ЦПО 

2,00 2,00 100,00% 

1.3. Достъп на лица, 

преждевременно напуснали 

образователната система до 

предлагано професионално 

обучение от ЦПО 

2,00 1,00 50,00% 

1.4. Осигурена достъпна 

архитектурна среда 

2,00 1,00 50,00% 

1.5. Наличие на материално-

техническа база (собствена или 

наета) за проведените 

обучения по професии 

(учебни кабинети, учебни 

работилници, лаборатории и 

др.) в съответствие с 

изискванията на ДОС/ДОИ 

3,00 3,00 100,00% 

1.6. Достъп до ПО по професии и 

специалности с приоритетно 

значение на регионалния 

пазар на труда и проведено 

обучение по тях 

2,00 1,00 50,00% 

1.7. Равнище на административно 

обслужване 

1,00 1,00 100% 

1.8. Предоставяне на възможност 

за професионално обучение в 

различни форми на обучение 

2,00 1,00 50,00% 

1.9. Относителен дял на 

курсистите от уязвими групи 

спрямо общия брой обучавани 

(%) 

2,00 2,00 100,00% 

1.10 Предоставяне на възможност 

за валидиране на 

професионални знания, 

умения и компетентности на 

лица, навършили 16 г., по 

утвърдени от ЦПО правила и 

ред за валидиране 

2,00 0,00 0,00% 

 

Съгласно самооценката, извършена от Комисията за функционирането на 

вътрешната система за осигуряване на качеството (КФВСОК) към ЦПО на БАПЗГ,  

за дейностите по Област на оценяване 1  „Достъп до професионално образование и 
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обучение” резултатът е 13,00 точки, което съответства на 65,00% изпълнение спрямо 

общият брой точки.  Спрямо предходния отчетен период, оценката се повишила в 

резултат на повишения брой безработни лица, включени в обучение.  

Анализът на индикаторите очертава и проблемните области, както и 

необходимите мерки за постигане на по-високи резултати по отношение на 

качеството на провежданото обучение.  

 

Индикатор 1.1. Публичност и популяризиране на предлаганото професионално 

обучение (ПО)  

В периода на самооценяване публичността и популяризирането на 

предлаганото професионално обучение са осигурявани посредством различни 

източници за разпространение на информация - представители на регионалните 

колегии на БАПЗГ получават информация за провежданите обучения и дейността 

на ЦПО на всяко заседание на Националния съвет на БАПЗГ, изпращат се 

информационни съобщения на електронната поща, публикации в сайта на 

Асоциацията, електронния бюлетин „Здравни грижи“ и фейсбук страницата на 

БАПЗГ - „Здравни грижи“. Разработени са дипляни, които се разпространяват на 

професионални форуми на Асоциациацията. Във връзка с обучения на медицински 

специалисти и специалисти в областта на социалните дейности, по проект 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент II”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, са осъществени активни контакти с представители на повече от 30 

общини в РБългария.   

Индикатор 1.2. Достъп на уязвими групи до предлагано професионално обучение 

от ЦПО - В ЦПО към БАПЗГ е налице достъп до професионално обучение за 

уязвими групи. През през отчетния период 32,81%от курсистите участвали в 

обучение за придобиване на част от професия „Социален асистент“ са 

представители на групи безработни лица. Представители на уязвими групи има и 

във въвеждащите обучения за оказване на услуга „Домашен помощник“. 

Индикатор 1.3. Достъп на лица, преждевременно напуснали образователната 

система до предлагано професионално обучение от ЦПО – ЦПО към БАПЗГ 

предлага възможности за обучение на лица, навършили 16-годишна възраст, без 

завършено средно образование. През отчетния период във въвеждащо обучение за 

оказване на услуга „Домашен помощник“ са участвали 3 (три) лица с основно 

образование и 1 лице без образование. Професионално обучение на тази категория 

лица не е провеждано. Поради това не може да бъде дадена максимална оценка на 

наблюдавания индикатор.  

Индикатор 1.4. Осигурена достъпна архитектурна среда  - в основната учебна база 

на ЦПО е осигурена достъпна архитектурна среда чрез обособяване на специално 

помещение за лица с увреждания (на приземен етаж). Няма изградено специално 

санитарно помещение за специални потребности на ползващите ги. В базите за 

обучение, с които ЦПО към БАПЗГ има договор за провеждане на обучение, има 

осигурена достъпна архитектурна среда с адаптирани санитарни помещения и 
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асансьори. Оценка: 1 точка, тъй като не са настъпили изменения, в сравнение с 

предходния период на оценяване. 

Индикатор 1.5. Наличие на материално-техническа база (собствена или наета) за 

проведените обучения по професии (учебни кабинети, учебни работилници, 

лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОС/ДОИ – Материално-

техническата база, която е осигурена за повеждане на обучения по професии 

отговаря изцяло на ДОС/ДОИ, поради което броят точки от самооценяването са 

максималните. Учебните бази за провеждане на практическите обучения по проект 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент II” са осигурени от общините – възложители на обучението.  

Индикатор 1.6. Достъп до ПО по професии и специалности с приоритетно значение 

на регионалния пазар на труда и проведено обучение по тях – ЦПО към БАПЗГ е 

осигурил възможност за придобиване на квалификация по професия „Помощник-

възпитател“, специалност 7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и 

възпитанието на деца“, която е включена в Списъка със защитените от държавата 

специалности от професии, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 

г. Независимо от създадената възможност, през оценявания период, обучение по 

тази професия не е провеждано. 

Индикатор 1.7. Равнище на административно обслужване - Административното 

обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и 

лесни  за използване инструменти; частично се използват и различни форми на 

ИКТ. За курсистите е създадена възможност за контакт с администраторите на 

обучение чрез посещение на място в офиса на ЦПО (при необходимост), телефонна 

връзка - стационарна и мобилна, електронна поща (на всяко отправено запитване, 

отговор се изпраща във възможно най-кратък срок или най-късно до 3 работни дни 

от получаването му). Курсистите, обучаващи се в платформата за дистанционно 

обучение на БАПЗГ имат възможност за контакт с преподаватели, администратори 

на обучение и помежду си чрез вътрешна за платформата електронна поща, а също 

така е предвидена възможност за създаване на форуми.  

Разработено е ръководство за работа с платформата за дистанционно обучение, 

независимо от това, курсистите, които срещат някакви затруднения при работата 

си онлайн, получават своевременна и компетентна методическа помощ.  

Индикатор 1.8. Предоставяне на възможност за професионално обучение в 

различни форми на обучение. Формите на обучение, които ЦПО към БАПЗГ 

предоставя са дневна, вечерна, дистанционна. В рамките на оценявания период са 

провеждани обучения в дневна и дистанционна форма. В дневна форма са 

проведени 17 обучения за оказване на услуга „Домашен помощник“; участниците 

са 170. В дистанционна форма са проведени 9 обучения по специалност 

„Подпомагане на възрастни“, с придобиване на част от професия „Социален 

асистент“. Броят на участниците в 66.   

Индикатор 1.9. Относителен дял на курсистите от уязвими групи спрямо общия 

брой обучавани (%). Относителният дял на курсистите от уязвими групи спрямо 

общият брой обучавани надхвърля 10%. По този показател, оценката е 2,00 т. 
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В периода на самооценка, безработните участници в професионално обучение по 

специалност „Подпомагане на възрастни“, част от професия „Социален асистент“ 

съставляват дял от 32,81% от всички курсисти (n=66)  

   

Фиг. 1 Профил на участниците в обучение по част от професия "Социален асистент" в 

период 01.01.2019 - 31.12.2019 

 
 

Профилът на участниците във въвеждащо обучение за оказване на услуга 

„Домашен помощник“ е определен чрез анкетен метод. От всички 170 обучени 

лица, в анкетиране са взели участие 107 лица.   

 

 

Фиг. 2 Профил на участниците в обучения – „Домашен помощник“ 

 
 

 

60,94%

32,81%

1,56%

4,69%

Заето лице 

Безработно лице

Учащ 

Пенсионер 

57,14%

35,71%

7,15%

Заето лице

Безработен

Неактивен
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Видно от резултатите и в двете групи анкетирани участници, представителите на 

безработните лица заемат дял над 30% (32,81% - група „Социален асистент“, 35,71% 

- група „Домашен помощник).  

Индикатор 1.10. Предоставяне на възможност за валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г., по утвърдени от ЦПО 

правила и ред за валидиране – през оценявания период ЦПО към БАПЗГ не 

предоставя възможност за валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности. Поради това, получава оценка „0“. На базата на налични 

методически ръководства и инструментариум на МОН в следващия отчетен период 

е необходимо да бъде разработена методика за валидиране на професионална 

квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене.  

 

2 Резултати за Област 2 „Придобиване на професионална квалификация” 

 Област на оценяване 2 „Придобиване на професионална квалификация”  

 

Таблица 4 

№ 

Наименование на 

индикаторите по област на 

оценяване 

Максимален 

брой точки 

Брой точки 

от 

самооценката 

Изпълнение 

в % (спрямо 

максималния 

брой точки) 

2 Придобиване на 

професионална квалификация 

65,00 49,00 75,38% 

2.1. Функционираща вътрешна 

система за осигуряване на 

качеството на професионалното 

обучение в ЦПО, вкл. механизъм 

за вътрешен мониторинг и 

контрол  

3,00  1,50 50,00% 

2.2. Проведено измерване на 

постигнатото качество чрез 

самооценяване през предходната 

година 

3,00  3,00 100,00% 

2.3. Относителен дял на учебните 

програми, разработени с 

участието на социалните 

партньори (синдикати, бизнес), 

от общия брой учебни програми 

(%) 

3,00 1,50 50,00% 

2.4. Актуализирани учебни планове 

и програми в съответствие с 

промяна в ДОС, промяна в 

нормативната уредба за 

професионалното обучение, по 

заявка на възложителя на 

обучението и др. 

3,00  1,50 50,00% 
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2.5. Осигурен преподавателски 

състав с квалификация, 

съответстваща на изискванията, 

определени в ДОИ/ДОС за 

обучение с придобиване на 

квалификация по професия 

3,00  3,00 100,00% 

2.6. Относителен дял на 

преподавателите, участвали в 

различни форми на 

допълнително обучение и 

квалификация, за актуализиране 

и повишаване на 

професионалните знания, 

умения и компетентности, в това 

число и чрез мобилност в друга 

страна и/или на работно място в 

реална работна среда, спрямо 

общия брой преподаватели (%) 

3,00  2,00 66,67% 

2.7. Използване от преподавателите 

на разнообразни интерактивни 

форми и методи на преподаване, 

насочени към практиката 

3,00 3,00 100,00% 

2.8. Относителен дял на курсистите, 

провели практическо обучение 

на работно място в реална 

работна среда, при работодател, 

спрямо общия брой обучавани 

(%) 

3,00 3,00 100,00% 

2.9. Относителен дял на напусналите 

ПО спрямо постъпилите в 

началото на обучението (%) 

3,00  3,00 100,00% 

2.10. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация 

спрямо постъпилите в началото 

на обучението (%) 

5,00  5,00 100,00% 

2.11. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация 

лица от уязвимите групи спрямо 

постъпилите в началото на 

обучението лица от тези групи 

(%) 

5,00  5,00 100,00% 

2.12. Относителен дял на придобилите 

професионална квалификация 

лица от преждевременно 

напусналите образователната 

система спрямо постъпилите в 

5,00  0,00 0,00% 
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началото на обучението лица от 

тези групи (%) 

2.13. Относителен дял на успешно 

положилите държавен изпит за 

придобиване на степен на 

професионална квалификация 

и/или изпит за проведено 

професионално обучение по част 

от професията от допуснатите до 

тези изпити (%) 

5,00  5,00 100,00% 

2.14. Относителен дял на проведените 

изпити за придобиване на 

квалификация по професии с 

участието на представители на 

работодателите и представители 

на работниците и служителите 

спрямо общия брой на 

проведените изпити (%) 

3,00  2,00 66,67% 

2.15. Относителен дял на проведено 

валидиране на професионални 

знания, умения и 

компетентности от общия брой 

курсисти, придобили степен на 

професионална квалификация 

и/или квалификация по част от 

професия (%) 

3,00  0,00 0,00% 

2.16. Формулиране на критериите за 

оценяване на знанията, уменията 

и компетентностите и 

информираност на курсистите за 

тях 

3,00 3,00 100,00% 

2.17. Използване на разнообразни 

форми за текуща проверка на 

знанията, уменията и 

компетентностите на курсистите 

3,00  3,00 100,00% 

2.18. Участие в национални и 

международни програми и 

проекти 

3,00  1,50 50,00% 

2,19 Сътрудничество със социалните 

партньори на местно и 

регионално ниво (представители 

на работодателите и 

представители на работниците и 

служителите) 

3,00  3,00 100,00% 

 

През отчетния период, самооценката на дейностите по Област на оценяване 2  

„Придобиване на професионална квалификация” показа резултат от 49,00 точки, 
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което съответства на 75,38% изпълнение спрямо общият брой точки. Спрямо 

предходния отчетен период оценката е подобрена с 11 точки и това се дължи на 

факта, че ЦПО към БАПЗГ има актуализиран учебен план по професия „Социален 

асистент“, има привлечени нови седем преподаватели  с квалификация в областта 

на социалните дейности, проведени са обучения, в които безработните лица имат 

дял от 32,81%.  

Индикатор 2.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството 

на професионалното обучение в ЦПО.  

Оценката на КФВСОК е 1,50 точки от максимално възможни 3,0 точки, тъй 

като процедурите, критериите и качествените показатели за измерване на 

качеството се прилагат епизодично. 

Индикатор 2.2. Проведено измерване на постигнатото качество чрез 

самооценяване през предходната година 

Проведено е измерване на постигнатото качество през предходната година. 

Резултатът от оценката е 60,50 точки и този резултат подлежи на сравнение и анализ 

с резултата от текущото оценяване. В текущия период оценката е 74 точки, което е 

повишение с 13,50 точки. Точките по този ииндикатор са максималните - 3,00.  

Индикатор 2.3. Относителен дял на учебните програми, разработени с участието 

на социалните партньори (синдикати, бизнес), от общия брой учебни програми (%) 

Програмата за професионално обучение по част от професия „Социален 

асистент“ е разработена в съответствие с Методиката за предоставяне на 

патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, утвърдена 

от министъра на здравеопазването - г-н Кирил Ананиев, по проект BG05M9OP001-

2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

I”. Учебното съдържание на специфичното обучение на специалистите в областта 

на социалните дейности е структурирано в 8 модула, разпредлени в 50 академични 

часа. 

Учебната програма е разработена в съответствие с рамкова програма Д4 за 

начално професионално обучение с придобиване на част от професия „Социален 

асистент“, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни“, код 7620402, 

степен на професионална квалификация - втора. 

Индикатор 2.4. Актуализирани учебни планове и програми в съответствие с 

промяна в ДОС, промяна в нормативната уредба за професионалното обучение, 

по заявка на възложителя на обучението и др.  

През отчетния период е актуализиран учебният план за начално 

професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална 

квалификация по професия „Социален асистент“. Оценката е 1,50 точки. 

Препоръката на КФВСОК е в следващия отчетен период  да се продължи с 

актуализацията на учебните планове, като се отчитат измененията и допълненията 

в ДОС по различните професии, за които ЦПО към БАПЗГ е лицензиран. 

Индикатор 2.5. Осигурен преподавателски състав с квалификация, 

съответстваща на изискванията, определени в ДОИ/ДОС за обучение с 

придобиване на квалификация по професия 
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В съответствие със заложения от НАПОО критеий за оценка, КФВСОК 

оценява изпълнението на индикатора с 3,00 точки, тъй като за отчетния период 

100% от преподавателския състав, провеждал обученията е с квалификация, 

съответстваща на изискванията, определени в ДОС/ДОИ за обучения с 

придобиване на квалификация по професия.  

Индикатор 2.6. Относителен дял на преподавателите, участвали в различни 

форми на допълнително обучение и квалификация, за актуализиране и повишаване 

на професионалните знания, умения и компетентности, в това число и чрез 

мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, спрямо 

общия брой преподаватели (%) 

ЦПО към БАПЗГ разчита на голям брой преподаватели, чиято квалификация 

съответства на изискванията, определни в ДОИ/ДОС. Същевременно, 

преподавателите, които са вписани в Информационната система на НАПОО 

повишават квалификацията си ежегодно, тъй като са представители на регулирани 

професии. В рамките на отчетния период регистрирани в ИС на НАПОО са 63-ма 

преподаватели като 35 или 55.56% от тях имат регистрирани участия в различни 

видове обучения.  

Индикатор 2.7. Използване от преподавателите на разнообразни 

интерактивни форми и методи на преподаване, насочени към практиката 

Обучението за придобиване на квалификация по част от професия 

„Социален асистент“ е проведено в дистанционна форма. 

Теоретичното обучение се провежда в платформата за дистанционно 

обучение на БАПЗГ, която е достъпна на адрес: https://learning.nursing-bg.com, а 

практическото обучение се провежда в присъствена форма на територията на 

общината – възложител на обучение. Методите на преподаване изцяло насочват 

към практиката, тъй като са базирани на изискванията на Методиката за 

предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с 

увреждания, с която са утвърдени стандартите за качество на патронажните грижи. 

 

Индикатор 2.8. Относителен дял на курсистите, провели практическо 

обучение на работно място в реална работна среда, при работодател, спрямо 

общия брой обучавани (%) 

Обучението за придобиване на квалификация по част от професия 

„Социален асистент“ е предназначено за служители на общините, които ще оказват 

патронажни грижи, поради това 100% от участниците са провели обучението си в 

реална работна среда.  

Индикатор 2.9. Относителен дял на напусналите ПО спрямо постъпилите в 

началото на обучението (%) 

В периода на самооценяване, един курсист,  записан за обучение е напуснал 

обучението без уважителни причини.  Така се формира относителен дял от 1,50% 

на напусналите ПО спрямо постъпилите в началото на обучението.  

Индикатор 2.10. Относителен дял на придобилите професионална 

квалификация спрямо постъпилите в началото на обучението (%) 

https://learning.nursing-bg.com/
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Всички 66 курсисти (без напусналата в началото на обучението курсистка), 

записани за обучение по част от професия „Социален асистент“ са завършили 

обучението си с полагане на заключителни изпити по теория и практика и са 

получили удостоверения за професионално обучение номенклатурен №3-37, 

съгласно т. 19 от приложение №4 към чл. 31 на Наредба №8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Индикатор 2.11. Относителен дял на придобилите професионална 

квалификация лица от уязвимите групи спрямо постъпилите в началото на 

обучението лица от тези групи (%)  

В перода на самооценяване всички представители на уязвими групи са 

придобили професионална квалификация в ЦПО към БАПЗГ.  

Индикатор 2.12. Относителен дял на придобилите професионална 

квалификация лица от преждевременно напусналите образователната система 

спрямо постъпилите в началото на обучението лица от тези групи (%) 

В перода на самооценяване няма лица преждевременно напуснали 

образователната система, които да са придобили професионална квалификация 

Индикатор 2.13. Относителен дял на успешно положилите държавен изпит 

за придобиване на степен на професионална квалификация и/или изпит за 

проведено професионално обучение по част от професията от допуснатите до 

тези изпити (%) 

Относителният дял на лицата успешно положили заключителни изпити по 

теория и практика за придобиване на квалификация по част професия „Социален 

асистент“ е 100%.  

Индикатор 2.14. Относителен дял на проведените изпити за придобиване на 

квалификация по професии с участието на представители на работодателите и 

представители на работниците и служителите спрямо общия брой на 

проведените изпити (%) 

В комисиите за провеждане на заключителни изпити по специалност 

„Подпомагане на възрастни“ са присъствали представители на работодателя – 

представители на общините, в които ще се предлага услугата „патронажна грижа“.  

Индикатор 2.15. Относителен дял на проведено валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности от общия брой курсисти, 

придобили степен на професионална квалификация и/или квалификация по част 

от професия (%) 

В периода на самооценяване в ЦПО към БАПЗГ не е провеждано валидиране 

на професионални знания, умения и компетентности.  

Индикатор 2.16. Формулиране на критериите за оценяване на знанията, 

уменията и компетентностите и информираност на курсистите за тях 

Преподавателският състав в ЦПО към БАПЗГ е представен от университетски 

преподаватели в направление „Здравни грижи“, както и от професионалисти по 

здравни грижи и специалисти в областта на социалната работа с дългогодишен 

професионален стаж. Това дава основание да се даде максимална оценка – 3,00 

точки по индикатора, свързан с формулиране на критериите за оценяване на 
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знанията, уменията и компетентностите на курсистите. Курсистите получват ясни 

и точни указания относно формата на изпитване,  сроковете за изпълнение на 

конкретни задачи, решаване на тестове за проверка на знания и т.н.  

Индикатор 2.17. Използване на разнообразни форми за текуща проверка на 

знанията, уменията и компетентностите на курсистите 

Учебното съдържание по актуализираните в предходния и настоящия 

отчетен период учебни планове предвижда разнообразни форми за текуща 

проверка на знанията, уменията и компетентностите на курсистите – практически 

задачи, казуси, ситуационни задачи, задачи за самостоятелна работа, тестове, 

курсови работи и др.  

Индикатор 2.18. Участие в национални и международни програми и проекти 

ЦПО към БАПЗГ е изпълнител на обучения на специалисти в областта на 

социалните дейности/социални асистенти по проект BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент II”, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

ЦПО към БАПЗГ е партньор на международна фирма – възложител на 

въвеждащо обучение за оказване на услуга „Домашен помощник“.  

Информация за обученията се публикува в бюлетин „Здравни грижи“.  Част 

от публикациите са приложение в настоящия доклад.  

Индикатор 2.19. Сътрудничество със социалните партньори на местно и 

регионално ниво (представители на работодателите и представители на 

работниците и служителите) 

В рамките на отчетния период ЦПО към БАПЗГ си сътрудничи с 

представители на над 30 общини във връзка с провеждане на практическо обучение 

на курсистите и провеждане на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация.  

 

 

3 Резултати за Област 3 „Реализация на лицата, придобили професионална 

квалификация ”  

Област на оценяване 3 „Реализация на лицата, придобили професионална 

квалификация”  

Таблица 5 

№ 
Наименование на индикаторите 

по област на оценяване 

Максимален 

брой точки 

Брой точки 

от 

самооценката 

Изпълнение 

в % (спрямо 

максималния 

брой точки) 

3 Реализация на лицата, 

придобили професионална 

квалификация 

15,00 12,00 80,00% 

3.1. Относителен дял на 

реализираните лица на пазара на 

труда по професията (до една 

3,00 т. 3,00 100,00% 
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година след придобиването на 

професионалната квалификация) 

спрямо общия брой придобили 

професионална квалификация по 

същата професия (%) 

3.2. Относителен дял на 

продължилите ПО, за 

актуализиране или разширяване 

на придобитата професионална 

квалификация, спрямо общия 

брой придобили професионална 

квалификация (%) 

3,00 т. 0,00 - 

3.3. Степен на удовлетвореност на 

завършилите ПО от качеството на 

професионалната подготовка 

(установява се при проведено 

анкетиране на курсистите след 

приключване на обучението) 

3,00 т. 3,00 100,00% 

3.4. Степен на удовлетвореност на 

работодателите от знанията, 

уменията и компетентностите на 

придобилите професионална 

квалификация и от пригодността 

им за заетост (установява се при 

проведено анкетиране на 

работодателите) 

3,00 т. 3,00 100,00% 

3.5. Степен на удовлетвореност на 

работодателите от партньорството 

с ЦПО (установява се при 

проведено анкетиране на повече 

от 50% от работодателите - 

партньори на ЦПО) 

3,00 т. 3,00 100,00% 

 

Индикатор 3.1. Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по 

професията (до една година след придобиването на професионалната 

квалификация) спрямо общия брой придобили професионална квалификация по 

същата професия (%) 

В съответствие с осъществената обратна връзка с представители на общините – 

възложители на обучение, всички лица, придобили квалификация по част от 

професия „Социален асистент“ в рамките на проект BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент II” 

започват работа веднага след приключване обучението.  

 

Индикатор 3.2. Относителен дял на продължилите ПО, за актуализиране или 

разширяване на придобитата професионална квалификация, спрямо общия брой 

придобили професионална квалификация (%) 
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В периода на самооценяване няма лица продължили в по-висока степен на 

професионална квалификация. 

Индикатор 3.3. Степен на удовлетвореност на завършилите ПО от 

качеството на професионалната подготовка (установява се при проведено 

анкетиране на курсистите след приключване на обучението) 

Сред курсистите, участвали в обучение за придобиване на квалификация по 

част от професия „Социален асистент“ беше проведено анкетиране, което имаше за 

цел да установи степента на удовлетвореност на завършилите ПО. Резултатите от 

анкетата показват, че 90,63% от курсистите оценяват обучението като много полезно 

(Фиг. 3).   

 

Фиг. 3 До колко беше полезно обучението за Вас? 

 
 

Над 92% от курсистите оценяват работата на обучаващите като отлична, 7,81% 

считат, че преподавателите са работили добре и нито един от анкетираните не е дал 

негативна оценка (Фиг. 4).  

 

Фиг. 4 Как оценявате работата на обучаващите? 

 

90,63%

9,38%

0%

Много полезно Донякъде полезно Безполезно

92,19%

7,81%

Отлична Добра
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Дистанционната форма на обучение е сравнително нова форма на обучение в 

областта на здравно-социалната сфера. Поради това, беше проучено мнението на 

курсистите относно работата с платформата за дистнционно обучение на БАПЗГ. 

Прави впечатление ниският дял на лицата, които посочват, че са срещнали 

трудности при работата си с платформата за дистанционно обучение, само 4,69%, а 

18,75% от запитаните считат, че справянето с онлайн инструмента за обучение  не е 

много лесно. Дигитализацията навлиза все по-активно в съвременния живот и все 

по-голяма част от хората отчитат нейните предимства. Не случайно почти 55,00% от 

курсистите в ЦПО към БАПЗГ са посочили, че работата с платформата за 

дистанционно обучение е лесна или много лесна (Фиг. 5).   

 

Фиг. 5 Как оценявате работата с платформата за дистанционно обучение? 

 
 

Много окуражаващи са и получените резултати на въпроса, свързан с цялостното 

впечатление от проведеното от ЦПО към БАПЗГ обучение – 68,75% от курсистите 

дават отлична оценка, а според една четвърт от участниците, обучението е било 

много добро (Фиг. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,88%

32,81%
18,75%

21,87%

4,69%

Много лесна Лесна Не много лесна Имах затруденения, но само в началото Трудна
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Фиг. 6 Какво е цялостното ви впечателние от проведеното обучение? 

 
 

По отношение на проведените въвеждащи обучения за оказване на услуга 

„Домашен помощник“ резултатите от проведената анкета също показват висока 

степен на удовлетвореност – 65,26% оценяват обучението като отлично и 26,32% 

дават оценка „Много добра“ (Фиг. 7).  

 

Фиг. 7 Оценка за организацията на обучение за оказване на услуга „Домашен 

помощник 

 
 

 

На въпрос „Бихте ли участвали в подобно обучение отново?“ 85 от анкетираните 

или 79,44% отговарят с „Да“, 3 лица (2,80%) не биха участвали отново и 6 (5,61%) 

лица не могат да преценят дали биха се включили в такова обучение отново, 13 лица 

са предпочели да не дават отговор на въпроса.  

 

Индикатор 3.4. Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, 

уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и 

68,75%

26,56%

4,69%

0%

0%

Отлично

Много добро

Добро

Задоволително

Не съм удовлетворен

65,26%

26,32%

8,42%

0%

0%

Отлична 

Много добра

Добра

Задоволителна

Не съм удовлетворен
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от пригодността им за заетост (установява се при проведено анкетиране на 

работодателите) 

Във връзка с проведеното обучение по специалност „Подпомагане на 

възрастни“, служители на ЦПО към БАПЗГ са осъществили контакти с 

представителите на общините – възложители на обучение, за да получат обратна 

връзка относно придобитите знания и умения и практическата приложимост на 

обучението. Обратната връзка дава положителна оценка. За удовлетвореността на 

работодателя по отношение на обученията на домашни помощници, служителите 

на ЦПО са в ежемесечен контакт с възложителя на обучение. Обратната връзка също 

е положителна.  

Индикатор 3.5. Степен на удовлетвореност на работодателите от 

партньорството с ЦПО (установява се при проведено анкетиране на повече от 

50% от работодателите - партньори на ЦПО) 

За високата степен на удовлетвореност на работодателя – представител на 

международна фирма за предоставяне на услуга „Домашен помощник“, 

свидетелства фактът, че договорните отношения с ЦПО към БАПЗГ продължават 

четвърта поредна година. 

 

 

VI. ПОСТИЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ  
 Висококвалифициран преподавателски състав във всяка област на РБългария 

 Наличие на бази за обучение, даващи възможност за практическо обучение в 

реална работна среда 

 Поддържане на собствена платформа за дистанционно обучение 

 Отлични партньорски взаимоотношения с възложителите на обучение 

 Високо равнище на административно обслужване   

 Работеща система за извършване на самооценка на качеството 

 Участия в национални програми и проекти 

 

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОДОБРЕНИЕ  

 Резултатите от оценяването, реализацията на които не достига 50,00% и 
нуждаещи се от подобрение са представени хронологично, по реда на оценяването.  
 
Област на оценяване 1 „Достъп до професионално обучение“  
Индикатор 1.10. Предоставяне на възможност за валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности на лица, навършили 16 г., по утвърдени от ЦПО правила и ред 
за валидиране  
Област на оценяване 2 „Придобиване на професионална квалификация“ 

Индикатор 2.12. Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица 

от преждевременно напусналите образователната система спрямо постъпилите в 

началото на обучението лица от тези групи (%) 

Индикатор 2.15. Относителен дял на проведено валидиране на професионални знания, 

умения и компетентности от общия брой курсисти, придобили степен на професионална 

квалификация и/или квалификация по част от професия (%) 
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Област на оценяване 3 „Реализация на лицата, придобили професионална 
квалификация“  
Индикатор 3.2. Относителен дял на продължилите ПО, за актуализиране или 
разширяване на придобитата професионална квалификация, спрямо общия брой придобили 
професионална квалификация (%) 
 
 

 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОРИГИРАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ  

Област 1 „Достъп до професионално образование и обучение“  

 Независимо от активната дейност, реализирана от ЦПО към БАПЗГ в 

отчетната 2019 г., достъпът до професионално обучение може да се разшири.  

На базата на налични методически ръководства и инструментариум на МОН 

може да бъде разработена методика за валидиране на професионална 

квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене.  

Област 2 „Придобиване на професионална квалификация“  

 Да се разработи инструментариум и да се провежда валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности.  

 

Област 3 „Реализация на лицата, придобили професионална квалификация“ 

 Да се разработи анкета за оценяването на степента на удовлетвореност на 

работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите 

професионална квалификация. 

 Да се разработи анкета за оценяването на степента на удовлетвореност на 

работодателя от партньорството с ЦПО.  

 

 

Докладът е приет на заседание на Комисията за функционирането на 

вътрешната система за осигуряване на качеството в ЦПО, проведено на 11.01.2020 г. 

 

 

Изготвил:  

Проф. Галина Чанева, д.м. 

Председател на Комисия 

(съгл. Заповед №1/04.01.2019) 

 

 

Утвърдили:  

Директор на ЦПО към БАПЗГ    Милка Василева 

Проф. Иванка Стамболова, д.м.    Председател на УС на БАПЗГ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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