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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

Увеличаванe на възможностите за 
придобиване на професионална 
квалификация за повишаване на 

пригодността за заетост и на социалната 
интеграция чрез създаване на устойчива и 

гъвкава Система за идентифициране и 
признаване на неформално и 

самостоятелно придобити знания, умения 
и компетенции 



 Увеличаванe на възможностите за 
придобиване на професионална 
квалификация за повишаване на 
пригодността за заетост  

 Създаване и тестване на Система за 
идентифициране и признаване на 
неформално придобитите знания, 
умения и компетентности.  

Специфични цели 



 Нормативно регламентиране на процеса 
за идентифициране и признаване на 
знания, умения и компетентности, 
придобити чрез неформално обучение и 
самостоятелно учене 

 Сертифициране на лица, които са 
придобили своите професионални 
знания, умения и компетентности по 
неформален или самостоятелен път 

 Широко популяризиране на 
възможностите за валидиране на 
неформално и самостоятелно придобити 
знания, умения и компетентности сред 
българската общественост 



Валидиране на знания, умения и компетентности, 
придобити чрез неформално и самостоятелно учене  
  
- Оценяване и признаване на съответствието 

между знания, умения и компетентности,  
придобити чрез нефомално и самостоятелно 
учене и съответните ДОИ (държавни стандарти), 
и сертифицирането му/издаване на съответния 
официален документ. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Резултати от ученето  
 
- Знания, умения и личностни качества, които са 
придобити в професионалното образование, 
професионалното обучение или чрез 
професионален опит и могат да бъдат 
демонстрирани. 



Самостоятелно (информално) учене   
 
- Неинституционализирано, 
неорганизирано и несистематизирано 
натрупване на компетентности в живота 
на човека 

Неформално обучение  
 
– Обучение, което се извършва като 
организирана дейност извън системата       
на образованието, но не води до 
завършване на степен на образование и/или 
до придобиване на професионална 

квалификация. 



 Анализ на интересите и потребностите на потребителите и 
заинтересованите страни от валидиране в България 

 Анализ на добри практики в други страни от Европейския съюз  
 Разработване на Система за идентифициране и признаване на  

неформално и самостоятелно придобити знания, умения и 
компетенции 

 Подготовка на институциите за документиране и прозрачност на 
резултатите от процеса на валидиране – разработване  на 
Наръчник  

 Обучение на различни групи от специалисти и заинтересовани 
страни, участващи в процеса на валидиране 

  Внедряване на Системата за идентифициране и оценяване на 
знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално 
обучение и самостоятелно учене  

            – консултиране на 10 000 лица 
            – издаване на сертификати на 1200 лица 
 Организиране на широка информационнна кампания за 

възможността за валидиране на неформално и самостоятелно 
придобити знания, умения и компетенции 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 



ПАРТНЬОРИ 

МП-ГДИН 

БТПП 



Разработена уеб-базирана платформа 

42 програми за обучение 

40 обучени мултипликатори 

1000 обучени консултанти /мотиватори/ и изпитващи 

28 обучени експерти-оценители 

10 000 лица, консултирани за възможностите за 
признаване на неформално придобити знания, 
умения и компетентности 

5 000 лица, включени в процеса за признаване на 
неформално придобити знания, умения и 
компетентности 

1 200 лица с придобита квалификация 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 





ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА ? 



 Повишаване на мотивацията у работната сила за 
поддържане и повишаване  на квалификацията, на 
нейната конкурентоспособност на пазара на труда; 

 Улесняване на трудовата мобилност – както в 
рамките на държавата, така и извън нея; 

 Подобряване на процеса по подбор на персонала; 
 Постигане на по-висока степен на обективност при 

оценяването на персонала и кариерното израстване; 
 По-ефективно прилагане на системите за 

диференцирано заплащане на труда; 
 Намаляване на времето и разходите при организиране 

на надграждащи обучения. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА 



 Липса на доверие в процеса на валидиране и неговите 
резултати. 

 Съпротива от страна на някои институции. 
 Липса на синхрон в действията на институциите, включени в 

процеса на признаване. 
 Липса на специално разработени стандарти по определени 

професии и специалности. 
 Липса на информация, ориентиране и подкрепа на 

потребителите на Системата за валидиране. 
 Липса на специално подготвени специалисти, които да 

провеждат идентифицирането, документирането и 
признаването на компетентностите. 

 Липса на подходящи инструменти, чрез които да се 
документират резултатите от ученето. 

 Липса на финансови ресурси. 
 Липса на инфраструктура и капацитет на национално, 

регионално и местно равнище. 

ТРУДНОСТИ ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИРАНЕ 


