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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГР. ПАЗАРДЖИК

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

Чрез  системата  за  валидиране  се  създаде  възможност  на  безработни,  отпаднали  от
образователната система или заети, които искат да „легализират” уменията си в различни
области, да получат държавно признати документи за съответната професионална степен.

В рамките на проекта до 30.05.2015 г.  в ПГСА-гр.Пазарджик  100 лица са пожелали да
започнат процедура за признаване на уменията им, придобити извън учебните заведения.
От тях включени в проекта начално консултирани са  77  бенефициента, а от социалните
партньори  КНСБ,  ДБТ,  ПРОБАЦИЯ,  Затвор  са  консултирани  и  насочени  още  23
бенефициента. Същинско консултиране е извършено на 54 лица.

Сертификат  за  професия  са  получили  18 бенефициента  и  32 са  получили  за  част  от
професия както следва:

ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ
СЕРТИФИКАТ

ЗА ПРОФЕСИЯ
/брой/

СЕРТИФИКАТ
ЗА ЧАСТ ОТ
ПРОФЕСИЯ

/брой/

В т.ч от
социалните
партньори

/брой/
Строителен техник/Строителство и 
архитектура

18

Строител/Кофражи 2
Строител/Мазилки и шпакловки 5 3
Строител/Вътрешни облицовки и 
настилки

6 1

Строител/Бояджийски работи 4 3
Строител-монтажник/Сухо 
строителство

7 1

Строител-монтажник/Дограма и 
стъклопоставяне

6

Монтажник на ВиК мрежи/Вътрешни 
ВиК мрежи

2

В сила от 01.01.2015 г. е НАРЕДБА No 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за 
валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Извършването на процедурите по валидиране, задълженията и отговорностите на 

участниците в процеса на валидирането са конкретизирани в Правилника за дейността на

училището, раздел VІІI-Влидиране на професионални знания, умения и компетентности на

ПГСА-гр.Пазарджик.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз.
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