
 
 

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА 2020 Г. НА НАПОО 

КАТО НКТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ECVET – ПРЕПОРЪКАТА 

 
През календарната 2020 г. НАПОО, в качеството си на Национална 

координационна точка (НКТ), в сътрудничество с другите заинтересовани страни, 

активно участва във всички дейности по популяризиране и създаване на условия за 

въвеждане на Система за трансфер на кредити в ПОО (ECVET) на национално ниво. За 

реализиране на  дейностите, заложени в Плана за 2020 г., НАПОО, като НКТ има 

следните основни задачи:  

 Сътрудничество с другите компетентни национални институции по провеждане 

на инициативи по разпространение и подкрепа на ECVET на национално, 

секторно и местно ниво;  

 Създаване на платформа за обмен на актуална информация и на опит между 

заинтересованите страни;  

 Идентифициране и създаване на мрежа от ползватели на ECVET на секторно, 

национално и европейско ниво;  

 Координиране и съгласуване на процеса на сътрудничество при прилагането на 

ECVEТ;  

 Осигуряване на единни насоки за тестването и прилагането на ECVET – 

процедури и механизми за описание на квалификациите въз основа на „резултати 

от ученето“, групиране на резултатите от ученето в „единици резултати от 

ученето“, признаване, натрупване и трансфер на резултати от ученето и др.;  

 Установяване на контакти и периодичен обмен на информация с други 

национални точки за координация, свързана с въвеждането на европейските 

инструменти и принципи в ПОО – EQF, EQAVET, НКР и др.  

 

Задачите на НКТ през 2020 г. Агенцията изпълни чрез участие в следните работни 

семинари за прилагането на ECVET:  

o Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма 

„Еразъм+, проведен на 17 юни 2020 г.;  

o Национална конференция „ECVET и останалите инструменти за прозрачност на 

образованието в страната“, проведена на 12 ноември 2020 г.;  

o Информационен уебинар на тема „ECVET – дистанционно обучение по време на 

криза“ по дейност ECVET на Програма „Еразъм+“ на 13 май 2020 г. 

 

Дейността на НАПОО като НКТ се популяризира чрез специализираната рубрика на 

интернет страницата на Агенцията, която е посветена на европейските инструменти и 

политики – https://www.navet.government.bg/bg/evropejska-sistema-za-krediti-v-profe/. 

https://www.navet.government.bg/bg/evropejska-sistema-za-krediti-v-profe/


През 2020 г. на интернет страницата на НАПОО, в рубрика „Новини“, са публикувани 

актуални документи, информация за дейности и събития на европейско и национално 

ниво, свързани със Системата за трансфер на кредити в ПОО, както и на другите 

европейски инструменти в ПОО. Редовно се публикуват и съобщения за събития към 

ЦРЧР, МОН, за участие на експерти от НАПОО в международни форуми, за 

публикувани ДОС в Държавен вестник и др.  

Двамата национални ECVET експерти от НАПОО активно се включиха и при 

разработване на статии, новини и брошури, посветени на ползите от прилагането на 

ECVET. 

Основната част от дейностите на Агенцията по въвеждането на ECVET на национално 

ниво е свързана с разработване/актуализиране на ДОС за придобиване на квалификация 

по професии, съдържащи принципите на ECVET – Препоръката. Прилагането на 

единния подход при разработване на проектите на ДОС, структурирани във вид на групи 

от сходни резултати от учене за всяка конкретна професия от СППОО, извеждането на 

общи единици за всички професии са предпоставка за извеждане на принципи за 

трансфер на кредити в ПОО в национален обхват. Преструктурирането на всички ДОС 

по 245 професии от Списъка на професиите в „единици резултати от ученето“ е 

предпоставка за улесняване на процедурите по валидиране на знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално и информално учене, както и за създаване 

на гъвкави пътеки за придобиване на квалификации, необходими за пазара на труда. 

През 2020 г. екипа на НАПОО разработи 30 проекта на ДОС, от които 14 бр. са приети 

от УС на НАПОО и представени в МОН за съгласуване и утвърждаван, а останалите 

продължават да се разработват или актуализират. 22 бр. ДОС са публикувани с Наредби 

в ДВ.  

През 2020 г. НАПОО продължава да работи по проект на МОН „Техническа помощ за 

осъществяване на българската НКР в ПОО”, финансиран от Службата за подкрепа на 

структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия. Предоставената техническа 

помощ е насочена към подобряване на съответствието между системата за 

професионално образование и обучение (ПОО) в България и потребностите на пазара на 

труда и обществото чрез укрепване на капацитета и усъвършенстване на използваните 

от МОН, НАПОО и останалите заинтересовани страни инструменти за регулярно 

актуализиране на СППОО и ДОС. В рамките на проекта са изведени редица 

предложения и препоръки по отношение на секторни съвети за умения, тяхната 

структура и функции. Основната цел на проекта е да допринесе за създаването на 

институционални, административни и поддържащи растежа структурни реформи в 

България. 

През периода НАПОО активно изпълнява проектните дейности по два проекта по 

Програма Еразъм +, Ключова дейност 3, които включват елементи на ECVET при 

разработване на интелектуалните продукти. С дейностите, реализирани от Агенцията 

през 2020 г. в качеството си на НКТ, НАПОО допринесе за още по-широкото 

популяризиране на ползите от прилагането на Системата за трансфер на кредити в ПОО 

и за повишаване на информираността на всички заинтересовани страни от въвеждането 

на този европейски инструмент в ПОО, чиято основна цел е да насърчи ученето през 

целия живот и да повиши качеството на мобилностите в ПОО.  

 

Изготвил:  

Екип на НАПОО  

 


