


МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И  

ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМА ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ 



Методологията ни дава структурата,  

функциите на участниците, 

принципите, методите, правилата за 

работа на Системата така, че да се 

гарантира съответствие между 

продукта и стандарта.  



Да подготви предложения за 

промени в нормативната и 

подзаконовата база, свързани с 

изграждането и действието на 

Системата за идентифициране и 

признаване на неформално и 

самостоятелно придобити знания, 

умения и компетентности. 



Методологията отразява всички 

принципи и изисквания заложени в 

ключови документи на ЕС, 

регламентиращи процеса на 

валидиране на знания, умения и 

компетентности, придобити чрез 

неформално обучение и 

самостоятелно учене. Тя отговаря 

на съвременните потребности на 

националния пазар на труда. 



• Декларации в рамките на Копенхагенския процес за 

засилено европейско сътрудничество в областта на 

професионалното образование и обучение (Копенхаген 2002 

г., Маастрихт 2004 г., Хелзинки 2006 г., Бордо 2008 г. и Брюж 

2010 г.); 

• Общи европейски принципи за валидиране на неформално и 

самостоятелно учене, Брюксел, 2004 г.; 

• Работен документ на Комисията - Към европейска 

квалификационна рамка за учене през целия живот, Брюксел, 

2005 г.; 

• Валидиране на неформално и самостоятелно учене в 

Европа, CEDEFOP, 2007 г.; 

• Препоръка за Европейската квалификационна рамка, 2008 г.; 

• Декларации в рамките на Болонския процес от 2007 и 2009 г.; 

• Европейски насоки за валидиране на неформално и 

самостоятелно учене, 2009г.; 



 

 • Ревизирана Стратегическа рамка за сътрудничество в 

областта на образованието и обучението до 2020 г., 2009 г.; 

• Доклад за резултатите от публичен консултационен процес, 

проведен през 2010 г., във връзка с приемането на Препоръка 

на Съвета на Европа за валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене; 

• Съвместен доклад на Съвета и на Комисията за 2012 г. 

относно прилагането на Стратегическата рамка за европейско 

сътрудничество в областта на образованието и обучението („ET 

2020“); 

• Заключения на Съвета на Европа от 11 май 2012 г. относно 

разгръщането на творческия и новаторския потенциал на 

младите хора; 

• Препоръка на Съвета на Европейския съюз относно 

валидирането на неформалното и самостоятелното учене от 20 

декември 2012 г. и др. 



Резултатите от други етапи на настоящия проект 

 
• Анализ на добри практики от други европейски страни 
с цел адаптирането им в националната система за 
идентифициране и признаване на знания, умения и 
компетентности, придобити чрез неформално 
обучение и самостоятелно учене; 
• Анализ на изходната ситуация, интересите и 
потребностите на потребителите и 
заинтересованите страни от създаване на система за 
идентифициране и признаване на неформално и 
самостоятелно придобити знания, умения и 
компетентности. 



• Доброволност; 
• Равен достъп 
• Информираност; 
• Надеждност и доверие; 
• Достоверност и легитимност; 
• Ясно определени задължения на  
отговорните институции; 
• Прозрачност и съгласуваност на 
дейностите 
• Преносимост на резултатите от 
валидирането 

ПРИНЦИПИ 

за изграждане и Модел на национална Система за 

идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно 

придобити знания, умения и компетентности 



Институционална рамка на Система 



• Министерства, регионални органи, държавни 

агенции и други публични институции; 

• Институции, провеждащи формално обучение; 

• Частен сектор и социални партньори; 

• Организации на гражданското общество и 

младежки организации 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 



ИНСТИТУЦИИ, ПРОВЕЖДАЩИ ФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

• професионални училища, професионални гимназии, 
професионални колежи, училища по изкуствата и 
центрове за професионално обучение; 
• спортни училища; 
• прогимназиални, основни, средниобщообразователни, 
специални училища, гимназии и профилирани гимназии в 
отделни паралелки в тях - въз основа на заповед на 
Министъра на образованието и науката, ако отговарят на 
условията, определени с държавните образователни 
изисквания. 

Институциите доставчици на формално обучение 

се нуждаят от подходящи инструменти, създаване 

на среда и финансиране за провеждане на 

валидиране на професионални компетентности. 



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА 

ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСА 

НА ВАЛИДИРАНЕ 

ИНСТИТУЦИИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 



Министерство на образованието и науката  

Отговаря за постигането на резултати в съответствие с 

Европейските насоки и индикатори; 

• работи за създаване и усъвършенстване на условията за 

валидиране; 

• осигурява необходимата учебна документация и указания за 

валидиране когато липсват ДОИ за придобиване на 

професионална квалификация ; 

• организира подготовката на нова и/или променена и допълнена 

нормативна уредба и методологичната основа за системата; 

• утвърждава, съгласува или участва в утвърждаване и/или 

съгласуване на нормативни документи във връзка с валидирането;  

• съгласува, заедно с МТСП и социалните партньори основни 

правила и актуализации на методологията за организиране и 

провеждане на валидирането; 

• извършва цялостно наблюдение и контрол на Системата за 

валидиране в системата на народната просвета; 

• предоставя на НАПОО годишна информация за дейностите по 

валидиране; 



Министерство на труда и социалната политика: 
 

• участва в стратегическото управление на Системата; 

• работи за създаване на условия за валидиране  в рамките на 

Закона за насърчаване на заетостта; 

• съгласува основни правила и актуализации на методологията за 

организиране и провеждане на валидирането; 

• предоставя информация във връзка с потребностите от 

валидиране на безработни лица; 

• съдейства за информирането и мотивирането на работодателите 

за подпомагане на валидиране на професионални компетентности 

на заетите лица; 

• популяризира валидирането и неговите ползи  

• съдейства за привличане на средства за финансиране на 

системата за валидиране; 

• участва в съгласуването и утвърждаването на нормативни 

документи във връзка с валидирането. 



Национална агенция за професионално образование и обучение 
 

 - създава в структурата си специализирано звено (отдел от експерти) 

за администриране на Системата за валидиране 

• осигурява национална координация за прилагане на Системата за 

валидиране в рамките на политиката, представена от 

междуведомствения орган на национално равнище Експертен съвет 

по валидиране към НАПОО; 

• осигурява необходимата нормативна уредба за сравнение на 

притежавани професионални знания, умения и компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене с 

легитимни критерии (ДОИ за професионална квалификация и др.); 

• организира наблюдения и контрол на качеството на процедурите; 

• популяризира и предоставя информация за Системата и за 

възможностите за валидиране; 

• предоставя обучение и друга помощ на структурите, 

осъществяващи оценяване и валидиране; 

• консултира институции, организации, представители на социалните 

партньори и индивиди относно специфични въпроси на нормативната 

и методическата уредба на валидирането. 



Агенция по заетостта 
 

• осигурява необходимата информация, ориентиране и 

консултиране за безработни лица във връзка с валидирането; 

• осигурява ефективното изпълнение на задачите на 

Дирекции „Бюро по труда” във връзка с валидирането на 

професионалните знания, умения и компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и самостоятелно 

учене на безработни лица; 

• насочва и съдейства за включване на кандидатите в 

процедури за валидиране съобразно установените правила; 

• популяризира възможностите за валидиране и информира 

заинтересовани организации и индивиди относно правилата, 

изискванията и процедурите за валидиране. 



Експертен съвет по валидиране  
 

• предлага за утвърждаване от Председателя на НАПОО 

разработения от специализираното звено правилник за дейността; 

• планира стратегическите направления за развитие и направлява 

прилагането на Система за валидиране; 

• създава и утвърждава, след съгласуване с МОН, МТСП и 

социалните партньори, основните правила и актуализира 

методологията за организиране и провеждане на валидирането; 

• разработва/дава указания по прилагането на нормативните 

изисквания и методическата уредба на валидирането; 

• извършва наблюдения и анализи, организира дейности по външен 

контрол; 

• оценява и прави предложения за подобряването на цялостната 

дейност по валидирането; 

• поддържа Национален списък на организации, които могат да 

извършват дейности по валидиране  

• осъществява национални кампании за популяризиране и 

информиране на валидирането. 



Социалните партньори  
 

• популяризират валидирането и неговите ползи за 
обществото, предприятията и личността; 
• организират предоставянето на информация за членовете на 
своите организации и на индивидите относно възможностите 
и процедурите за валидиране; 
• съгласуват, заедно с МОН и МТСП, създадените от ЕСВ към 
НАПОО основни правила и актуализации на методологията за 
организиране и провеждане на валидирането; 
• обезпечават напълно или частично финансирането на 
процедурите по валидиране за собствения персонал. 



Научно-изследователски звена и институции 

  
• провеждат и внедряват научни и приложни изследвания 

в областта на валидиране на придобитите чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене 

професионални знания, умения и компетентности • 

подпомагат разработването на нови политики и 

стратегии в тази област; 

• популяризират валидирането и неговите ползи за 

обществото, 

• предприятията и личността. 



 Регионални инспекторати по образованието   
 

осъществяват наблюдение и контрол върху законосъобразността 

на услугите по валидиране 

• следят за законосъобразното организиране и предоставяне на 

услугите по валидиране от училищата чл. 9 от ЗПОО въз основа 

на годишни доклади за дейността им и периодични проверки на 

място 

• одобрява в съответствие с определени критерии за избор 

училищата, предоставящи услуги по валидиране и поддържа 

актуален публичен Списък на училищата на територията на 

региона, предоставящи услуги по валидиране.  

• съдейства за организиране и провеждане на обучение във 

връзка с процедурите по валидиране на професионални знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение 

и самостоятелно учене на регионално равнище; 



• популяризира чрез съществуващите канали процеса на 

валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и 

самостоятелно учене на регионално и местно ниво; 

• разглежда сигнали, възражения и жалби, осъществява 

коригиращи действия във връзка с провеждане на 

валидиране в училищата по чл. 9 от ЗПОО; 

• изготвя и представя на Министъра на образованието и 

науката годишен отчет, който включва анализ на постигнатите 

резултати в сферата на валидирането в изпълнение на своите 

функции и отговорности; 

• прави предложения за усъвършенстване на системата за 

валидиране и ги представя в МОН и в ЕСВ; 

• Предоставя информация на средствата за масово 

осведомяване в кръга на своите функции и отговорности. 



Дирекции „Регионална служба по заетостта“ 
 

организира и осъществява наблюдение и контрол на 

дейностите по осигуряване на информация и публичност, 

набиране и регистриране на кандидати за валидиране  

• популяризира процеса на валидиране; 

• създава и развива механизми за стимулиране на интереса и 

сътрудничеството с работодателите, НПО, синдикалните и 

други организации, като заявители на валидиране на заети 

лица; 

• определя условията и реда, подготвя образци на документи, 

инструкции и правила във връзка с регистрацията и 

включването на кандидатите в процедура по валидиране; 
 



• осъществява наблюдение и контрол върху 

законосъобразното изпълнение на услугите по валидиране, 

предоставяни от ДБТ въз основа на годишни доклади за 

дейността им и периодични проверки на място; 

• подпомага ДБТ при предоставяне услуги по валидиране; 

• съдейства за организиране и провеждане на обучение на 

персонала на ДБТ; 

• разглежда сигнали, възражения и жалби, осъществява 

коригиращи действия; 

• изготвя и представя в АЗ годишни доклади с анализ на 

постигнатите резултати; 

• прави предложения за усъвършенстване на системата за 

валидиране и ги представя в АЗ и в ЕСВ; 

• предоставя информация на средствата за масово 

осведомяване 



Дирекции „Бюро по труда“ и/или информационно-

консултационни звена – 
 

организират и провеждат дейностите по осигуряване на 

информация и публичност, набиране, регистриране и включване на 

кандидатите в процедура за валидиране на своята територия, като: 

• организират и провеждат информационни кампании сред 

безработни и заети лица, социално-икономическите партньори; 

• установяват и поддържат регулярни контакти и сътрудничество с 

работодателите, НПО, синдикалните и др.; 

• предоставят информация на кандидатстващите и заинтересовани 

лица във връзка с процедурата по валидиране и възможностите за 

финансиране  

• консултират кандидати и заявители на услуги по валидиране във 

връзка с подготовката на необходимите документи и доказателства 

за придобити по неформален и самостоятелен път професионални 

знания, умения и компетентности; 

. 



• регистрират и насочват кандидатите за валидиране към 

последващи услуги, като им осигуряват свободен избор на 

институции, осъществяващи оценяване и валидиране на 

професионалните знания, умения и компетентности 

• поддържат регистър и досие на кандидатите за 

валидиране; 

• разглеждат сигнали и жалби от страна на потребители и 

заявители на услугите по валидиране и осъществяват 

коригиращи действия; 

• изготвят и предоставят на РСЗ годишни доклади с анализ 

на постигнатите резултати в сферата на валидирането в 

изпълнение на своите функции и отговорности; 

• правят предложения за усъвършенстване на дейностите 

по валидиране и ги представят в РСЗ и в ЕСВ. 

• предоставят информация на средствата за масово 

осведомяване в кръга на своите функции и отговорности. 



Центрове за информация и професионално 

ориентиране (ЦИПО) 
 

Идентифицират придобитите чрез неформално обучение и 

самостоятелно учене професионални знания, умения и 

компетентности, предоставят специализирана подкрепа на 

кандидатите във връзка с избора на професия и специалност за 

сертифициране, като: 

• проучват индивидуалните особености на кандидата за 

валидиране и 

доказателствата за придобити професионални знания, умения и 

компетентности, идентифицират професиите и специалностите за 

сертифициране; 

• предоставят професионално информиране и консултиране на 

кандидата във връзка с избора на професия и специалност и 

кариерно развитие; 



• подпомагат изготвянето на прецизен набор от 

доказателствени документи за придобитите от кандидата по 

неформален и самостоятелен път професионални знания, 

умения и компетентности; 

• мотивират кандидата за евентуално включване в 

допълнително образование и обучение; 

• насочват кандидата към институция за оценка, признаване и 

сертифициране на заявените професионални знания, 

умения и компетентности; 

• поддържат регистър и досие на кандидатите за валидиране; 

• изготвят и предоставят на НАПОО годишни отчети, 

съдържащи данни и анализи за постигнатите резултати в 

сферата на валидирането в изпълнение на своите 

• функции и отговорности; 

• правят предложения за усъвършенстване на дейностите по 

валидиране и ги представят в НАПОО и в ЕСВ. 

• предоставят информация на средствата за масово 
осведомяване в кръга на своите функции и отговорности; 



Центрове за професионално обучение (ЦПО) –  
 

Осъществяват дейностите по оценка, признаване и 

сертифициране на придобитите от кандидатите чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене 

професионални знания, умения и компетентности, като: 

• извършват оценка на доказателствата за придобитите от 

кандидата професионални знания, умения и компетентности, 

от гледна точка на регламентираните в ДОИ изисквания за 

придобиването на квалификация по професия или по част от 

професия; 

• в случаите на положителна оценка, включват кандидата в 

процедура за сертифициране – полагане на изпити за 

придобиване на квалификация по професия или по част от 

професия, предоставят при необходимост консултации в 

хода на подготовката за изпитите; 

• при констатирана необходимост от придобиване на 

допълнителни знания, умения и компетентности, насочват 

кандидата към подходящи форми на допълнително 

учене, съобразено с индивидуалните му потребности; 

 



• организират и провеждат държавни изпити за придобиване 

на степен на професионална квалификация, както и изпити за 

придобиване на квалификация по част от професия. 

• при успешно положени изпити издават на кандидата 

съответния документ (Свидетелство за професионална 

квалификация или Удостоверение за професионално 

обучение); 

• изготвят и представят в годишните отчети към НАПОО 

постигнатите 

резултати в сферата на валидиране в изпълнение на своите 

функции и отговорности; 

• поддържат регистър и досие на кандидатите за валидиране и 

регистър на издадените документи за професионална 

квалификация; 

• правят предложения за усъвършенстване на дейностите по 

валидиране и ги представят в НАПОО и в ЕСВ. 

• предоставят информация на средствата за масово 

осведомяване в кръга на своите компетенции 



Училища (по смисъла на чл. 9 от ЗПОО) 
  

Осъществяват дейностите по оценка, признаване и сертифициране 

на придобитите от кандидатите чрез неформално 

обучение и самостоятелно учене професионални знания, умения и 

компетентности, като: 

• извършват оценка на доказателствата за придобитите от 

кандидата професионални знания, умения и компетентности чрез 

неформално обучение и самостоятелно учене, от гледна точка на 

регламентираните в ДОИ за професионална квалификация по 

професия или по част от професия; 

• в случаите на положителна оценка, включват кандидата в 

процедура за сертифициране – полагане на държавни изпити за 

придобиване на квалификация по професия или на изпити за 

придобиване на квалификация по част от професия, предоставят 

при необходимост консултации в хода на подготовката за изпитите; 

•при констатирана необходимост от придобиване на допълнителни 

знания, умения и компетентности, насочват кандидата към 

подходящи форми на допълнително учене; 
 



• организират и провеждат държавни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация и изпити за придобиване на квалификация 

по част от професия; 

• при успешно положени изпити издават на кандидата съответния документ 

(Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за 

професионално обучение); 

• изготвят и представят в РИО годишни доклади за постигнатите резултати 

по валидирането в изпълнение на своите функции и отговорности; 

• регистрат документите на кандидата за валидиране във Входящ дневник 

на училището, включително и чрез инструментариума на електронното 

архивиране; 

• създават и поддържат училищно портфолио на кандидатите за 

валидиране на професионални знания, умения и компетентности, 

придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене; 

• регистрат документите, удостоверяващи признаването на професионална 

квалификация чрез неформално обучение и самостоятелно учене в 

Регистрационните книги на учището; 

• правят предложения за усъвършенстване на дейностите по валидиране и 

ги представят в РИО; 

• предоставят информация за валидиране на средствата за масово 
осведомяване в рамките на своите функции и отговорности. 



Информационни центрове, неправителствени 

 и други граждански организации 
 

Организират и провеждат дейности по осигуряване на информация  

и публичност, набиране и включване на кандидатите  в процедура 

за валидиране  

• организират и провеждат информационни кампании сред 

безработни и заети лица във връзка с валидиране; 

• установяват и поддържат регулярни контакти и сътрудничество 

 с ДБТ и/или информационно-консултационни звена, във връзка с 

услуги по валидиране на безработни и заети лица;  

• установяват и поддържат регулярни контакти и сътрудничество с 

работодателите, синдикалните и други организации 

• предоставят информация на кандидатстващите и заинтересовани 

лица  

• консултират кандидати и заявители на услуги по валидиране  

• насърчават и улесняват установяването и документирането на 

резултатите от ученето, постигнати при доброволчески дейности; 

• насочват кандидатите за валидиране към последващи услуги; 

• предоставят информация за валидиране на средствата за масово 

осведомяване в рамките на своите функции и отговорности 

 



ПРОЦЕДУРИ  

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ФУНКЦИИТЕ НА ВСЕКИ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ И ЗА НОРМАЛНО 

УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

• Предмет на процедурата. 
• Обхват на процедурата. 
• Правила за изпълнение. 
• Документи по процедурата. 

„Всяка методология се базира на страха“ 
                                                              Кент Бек 



• Процедура за осигуряване на 

финансиране  

• Процедура за осигуряване на 

информация и публичност  

• Процедура за наблюдение и контрол  

• Процедура за избор на изпълняващи 

органи по валидиране 

• Процедура за осигуряване на качеството 

• Процедура за осигуряване на човешките 

ресурси 


