
РЕЗУЛТАТИ  

от анкета № 1.2.1. за мнението на кандидатите за валидиране  

в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград 

 

 

1. От къде разбрахте за възможността да валидирате своите 

професионални знания и умения? 
 

 

От представител/уеб-сайта на професионална гимназия; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на Агенция по заетостта; 2 100% 

От представител/уеб-сайта на ГД „Изпълнение на наказанията“; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на КНСБ; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на КТ „Подкрепа“; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на БТПП; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на БСК; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на АИКБ; 0 0% 

От представител/уеб-сайта на НАПОО; 0 0% 

От роднина/приятел/колега; 0 0% 

От медиите – телевизия, радио, вестници, в т.ч. в интернет; 0 0% 

Друго 0 0% 

 

  



2. Вие валидирахте: 

 

Степен на професионална квалификация (СПК); 2 100% 

Част от професията (ЧП). 0 0% 

 

3. Коя степен, ако на горния въпрос сте отговорили СПК? 

 

Трета; 2 100% 

Втора; 0 0% 

Първа. 0 0% 

 

 

 

4. Коя специалност? 

 

Оперативно счетоводство; 1 50% 

Бизнес администрация; 1 50% 

Административно обслужване. 0 0% 

 

 

  



5. Това ли желаехте да валидирате в началото? 

 

Да; 2 100% 

Не; 0 0% 

 

 

5.1. Ако сте отговорили с "Не", моля посочете какво искахте да 

валидирате: 

Няма отговори на този въпрос. 

 

6. Ако на въпрос 5. сте дали отрицателен отговор, коя беше 

причината да промените желанието си? /Можете да посочите повече от 

един отговор./ 

Няма отговори на този въпрос. 

 

7. По чия инициатива се включихте във валидирането? 

 

По моя инициатива; 2 100% 

По инициатива на моя работодател. 0 0% 

 

 

 

8. В процеса на валидиране преминахте ли допълващо 

практическо обучение на реално работно място при своя работодател? 

 



Не, тъй като не беше нужно; 1 50% 

Не, въпреки че имах такава потребност и това обучение беше 

включено в индивидуалния ми план, но по обективни 

причини не можах; 

0 0% 

Да, имах такава потребност и това обучение беше включено в 

индивидуалния ми план. 

1 50% 

 

9. Процесът по валидиране приключи ли успешно за Вас? 

 

Да; 2 100% 

Не. 0 0% 

 

 

10. В рамките на 1 година от приключване на валидирането 

започнахте ли/работите ли по придобитата в хода на валидирането 

професионална квалификация? 

 

Да; 0 0% 

Не. 2 100% 

 

 

 

11. Според Вас работодателят Ви доволен ли е от това, че 

валидирахте знанията и уменията си? 

 

Да; 2 100% 

Не. 0 0% 



12. Ако на горния въпрос сте отговорили с „Да“ или „Не“, защо? 

Усвоените знания допринасят за по-добро и качествено изпълнение на 

длъжностните ми задължения. 

 

13. В каква степен сте удовлетворени от хода на процеса на 

валидиране? 
 

В много висока степен; 1 50% 

Във висока степен; 1 50% 

В средна степен; 0 0% 

В ниска степен; 0 0% 

Не съм удовлетворен/-а. 0 0% 

 

14. Бихте ли препоръчали на свои познати да валидират и те свои 

знания и умения? 

 

Да; 2 100% 

Не. 0 0% 

 

 

 

15. Имате ли познати, които проявяват интерес към валидиране 

на знания и умения по следните специалности /можете да посочите повече 

от един отговор/: 
 

Оперативно счетоводство; 1 50% 

Бизнес администрация; 0 0% 

Административно обслужване; 0 0% 

Не. 1 50% 



 

16. Какви са Вашите препоръки за процеса на валидиране? 

Повече часове за придобиване на практически знания и умения. 

 

Благоевград, 09.06.2015 г. 

 

ИЗГОТВИЛ:  

Б. Димитрова, председател на 

комисията по валидиране 

 

 


