
РЕЗУЛТАТИ  

от анкета № 2. за мнението на работодателите  

на кандидатите за валидиране  

в Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград 

 

 

1. Каква е Вашата връзка с кандидата/-ите за валидиране? 

 

Ръководител/собственик на 

институцията/организацията/предприятието; 

0 0% 

Пряк ръководител на кандидата/-ите; 1 50% 

Ръководител/специалист в отдел „Човешки ресурси“ (или 

подобен) в институцията/организацията/предприятието. 

1 50% 

 

2. По инициатива на работодателя ли се извърши валидирането? 

 

Да; 0 0% 

Не. 2 100% 

 

 

  



3. От къде разбрахте за възможността да бъдат валидирани 

професионални знания и умения на служителите/работниците? 

 

От служител/работник/колега; 1 50% 

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

От представител/уеб-сайта на Агенция по заетостта; 1 50% 

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; 0 0% 

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

Друго 0 0% 

 

  



4. По време на валидирането кандидатът/-ите Ваш/-и служител/-и 

ли беше/бяха? 

 

Да; 2 100% 

Не всички; 0 0% 

Не. 0 0% 

 

 

5. В процеса на валидиране кандидатът/-ите премина/-ха ли 

допълващо практическо обучение на реално работно място при Вас? 

 

Да - за всички кандидати, за които имаше такава потребност, 

обучението беше реализирано; 

1 50% 

Някои кандидати преминаха; но не всички, за които имаше 

такава потребност - по обективни причини то не можа да се 

осъществи, въпреки че обучението беше включено в 

индивидуалния им план; 

0 0% 

Нито един кандидат, за който имаше такава потребност не 

премина обучение на реално работно място - по обективни 

причини то не можа да се осъществи, въпреки че беше включено 

в индивидуалния им план; 

0 0% 

Не, тъй като не беше нужно за никого; 1 50% 

Не е приложимо (отговорът на въпрос № 4 е „Не“). 0 0% 

 

  



6. По време на валидирането проведоха ли се изпити на работното 

място? 

 

Да; 0 0% 

Не; 2 100% 

Не е приложимо (отговорът 

на въпрос № 4 е „Не“). 

0 0% 

 

7. Ваши представители участваха ли в комисията за изпитване на 

кандидата/-ите? 

 

Да; 0 0% 

Не; 2 100% 

Не е приложимо (отговорът 

на въпрос № 4 е „Не“). 

0 0% 

 

8. Платихте ли за валидиране на квалификация на Ваши 

служители/работници в училището? 

 

Да; 0 0% 

Не; 2 100% 

Не е приложимо (отговорът 

на въпрос № 4 е „Не“). 

0 0% 

 

8.1. Ако сте отговорили с "Да", колко лева? 

Няма отговори на този въпрос. 

 



9. Инвестирахте ли в материално-техническата база на 

училището? 

 

Да; 0 0% 

Не; 2 100% 

Не е приложимо (отговорът 

на въпрос № 4 е „Не“). 

0 0% 

 

9.1. Ако сте отговорили с "Да", колко лева? 

Няма отговори на този въпрос. 

 

10. Какво планирате да направите (направихте) след приключване 

на процеса на валидиране? 

 

Ще запазя работника/служителя на същата позиция, но 

благодарение на получения документ ще получи по-високо 

заплащане; 

0 0% 

Ще запазя работника/служителя на същата позиция, но 

благодарение на получения документ ще задържи поста си (няма 

да бъда съкратен/-а); 

0 0% 

Ще преместя работника/служителя на друга позиция и ще получи 

по-високо заплащане; 

0 0% 

Не планирам промени; 2 100% 

Друго 0 0% 



11. В каква степен сте удовлетворени от компетентността на 

лицето/-ата, успешно приключило/-и валидирането, ако то/-те 

извършва/-т работа, изискваща прилагане на валидираните знания и 

умения? 

 

В много висока степен; 0 0% 

Във висока степен; 2 100% 

В средна степен; 0 0% 

В ниска степен; 0 0% 

Не съм удовлетворен/-а; 0 0% 

Не е приложимо  

(не се извършва такава работа). 

0 0% 

 

12. Какви ползи виждате за Вашата/-ето институция/ 

организация/предприятие от успешно приключилото валидиране? 

(Можете да отбележите няколко отговора.) 

 

Не е приложимо/не мога да преценя; 0 0% 

Подобряване на квалификационната 

структура; 

2 100% 

Възможност за кандидатстване по 

проекти/поръчки; 

0 0% 

Друго 0 0% 

 

  



13. Бихте ли препоръчали на други свои служители/работници да 

валидират и те свои знания и умения? 

 

Да; 2 100% 

Не. 0 0% 

 

 

 

 

14. В бъдеще бихте ли заплатили за валидиране на знания и умения 

на други Ваши служители/работници? 

 

Да; 0 0% 

Не, тъй като не е необходимо; 1 50% 

Не, тъй като не е възможно да 

заплатя за разхода. 

1 50% 

 

15. Имате ли служители/работници, които е нужно да валидират 

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

един отговор/: 

 

Оперативно счетоводство; 0 0% 

Бизнес администрация; 0 0% 

Административно обслужване; 2 100% 

Не. 0 0% 

 

  



16. Какви са Вашите потребности относно качеството и 

кариерното развитие на служителите/работниците Ви? 

Няма отговори на този въпрос. 

 

17. Какви са Вашите препоръки за процеса на валидиране? 

Няма отговори на този въпрос. 

 

Благоевград, 10.06.2015 г. 

 

ИЗГОТВИЛ:  

Б. Димитрова, председател на 

комисията по валидиране 


