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“Нова възможност за моето бъдеще”

Оперативна програма
“ Развитие на човешките ресурси“
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BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”

Наименование на схемата:  Система за признаване на 
неформално придобити знания, умения и компетентности

Срок на изпълнение: 2013-2014 г., удължен до 31.05.2015 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв. 

Финансираща програма: ОП "Развитие на човешките ресурси” 
по приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и 
обучение ”, област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за 
учене през целия живот”

Изпълнител: Министерство на образованието и науката 
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Цели на проекта

• 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. 

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

• Тестване на разработения инструментариум чрез 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
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Партньорите по проекта

• Участват в управлението на проекта

• Предоставят начално консултиране и насочват гражданите към 
професионалните гимназии, в които може да валидират 
компетентностите чрез избрани от тях консултанти (в 
предприятия, синдикати, бюра по труда, затвори, служби 
пробация) 

• Популяризират възможността за валидиране и обясняват ползите
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ПОДХОДИ

 Партньорство
 Използване на уеб-базирани инструменти – за

управление на проекта и за осигуряване на
информираност и прозрачност на изпълняваните
дейности

 Използване на предишен опит и добри практики
 Обсъждане на всички продукти с широк кръг

заинтересувани лица 
 Медийна кампания в национални и регионални 

медии

 Партньорство
 Използване на уеб-базирани инструменти – за

управление на проекта и за осигуряване на
информираност и прозрачност на изпълняваните
дейности

 Използване на предишен опит и добри практики
 Обсъждане на всички продукти с широк кръг

заинтересувани лица 
 Медийна кампания в национални и регионални 

медии
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Професионални гимназии, професии, специалности

• 233 професионални гимназии, включени в проекта  
или 

         61,64%  от общо 378 професионалните гимназии в 
страната (без  училищата по изкуства, спортните 
училища, професионални колежи, СОУ и ОУ с 
професионални паралелки)

• Издадени   сертификати към 30.11.2014 г.  по 85 
професии с 122 специалности от 11 области на 
образование.

• 233 професионални гимназии, включени в проекта  
или 

         61,64%  от общо 378 професионалните гимназии в 
страната (без  училищата по изкуства, спортните 
училища, професионални колежи, СОУ и ОУ с 
професионални паралелки)

• Издадени   сертификати към 30.11.2014 г.  по 85 
професии с 122 специалности от 11 области на 
образование.
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Профил на бенефициентите

показател общо В т.ч. жени

Общ брой бенефициенти 12 895 5 997

Възрастова структура:  16  –  24 години 1 666 671

                                            25 – 44 години 7 546 3 351

                                             45 – 64 години  3 616 1 940

                                            над 65 години 67 35

Статут на пазара на труда : заети 9 501 4 592

                                                   безработни 2 785 1 179

                                                   неактивни лица 609 226

Образователна структура: без достигната степен на образ. 83 26

Начален или прогимназиален етап на основно обр. 1 337 456

Гимназиално образование 7 819 3 317

Следгимназиално образование 715 366

Висше образование 2 941 1 832
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БРОЙ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, УЧАСТВАЩИ В 
ПРОЕКТА ПО ОБЛАСТИ   

  
област брой 

ПГ
област брой 

ПГ  
област брой 

ПГ

Благоевград 16  Кюстендил 10 Силистра 8

Бургас 4 Ловеч 7 Сливен 9

Варна 8 Монтана 10 Смолян 2

Велико Търново 14 Пазарджик 5 София-град 14

Видин 3 Перник 6 София –област 10

Враца 4 Плевен 21 Стара Загора 10

Габрово 5 Пловдив 15 Търговище 8

Добрич 10 Разград 8 Хасково 4

Кърджали 5 Русе 3 Шумен 10

Ямбол 4
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ДАННИ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НАПРЕДЪК 
към  01 декември 2014 г.

Разработена уеб-базирана платформа Разработена  уеб-базирана платформа

40 обучени мултипликатори 41 обучени  мултипликатори

40 бр. разработени програми за обучение 40 бр. разработени програми за обучение

1000 обучени консултанти  (мотиватори) и 
изпитващи

1000 обучени консултанти  (мотиватори) и 
изпитващи

28 обучени експерт-оценители 28 обучени експерт-оценители

10 000 лица, консултирани за възможностите на 
валидирането

12 895 лица, консултирани за възможностите 
на валидирането

5 000 лица, включени в същинското  
консултиране

 5214 лица, включени в същинското 
консултиране

1 200 лица с придобита професионална 
квалификация 

3639 лица с придобита професионална 
квалификация. От тях :
- по част  от професията -2007
- за степен на ПК – 1632
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ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ (към 30.11.2014 г.)

  
Област Брой ПГ, 

включени 
в проекта

Брой 
издадени 

сертификати 
по част от 

професията

Брой 
издадени  

сертификати 
за степен на 

ПК

об
що

Брой 
издадени 
сертифика
ти средно 

на ПГ

Благоевград 16 205 136 341 21,31

Бургас 4 4 82 99 45,25

Варна 8 9 162 171 21,38

Велико Търново 14 146 88 234 16,71

Видин 3 64 0 64 21,33

Враца 4 63 47 110 27,50

Габрово 5 92 50 142 12,40

Добрич 10 0 124 124 12,40
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ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ (към 30.11.2014 г.)

  
Област Брой ПГ, 

включени 
в проекта

Брой 
издадени 

сертификати 
по част от 

професията

Брой 
издадени  

сертификати 
за степен на 

ПК

об
що

Брой 
издадени 
сертифика
ти средно 

на ПГ

Кърджали 5 12 10 22 4,40

Кюстендил 10 55 31 86 8,60

Ловеч 7 62 40 102 14,57

Монтана 10 92 110 202 20,20

Пазарджик 5 42 10 52 10,40

Перник 6 17 48 65 10,83

Плевен 21 204 31 235 11,19

Пловдив 15 171 102 273 18,20
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ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ (към 30.11.2014 г.)

  
Област Брой ПГ, 

включени 
в проекта

Брой 
издадени 

сертификати 
по част от 

професията

Брой 
издадени  

сертификати 
за степен на 

ПК

об
що

Брой 
издадени 
сертифика
ти средно 

на ПГ

Разград 8 80 35 115 14,38

Русе 3 54 0 54 18,00

Силистра 8 58 1 59 7,38

Сливен 9 142 75 217 24,11

Смолян 2 0 0 0 0

София-град 14 51 88 139 9,93

София-област 10 26 7 33 3,30

Стара Загора 10 140 24 164 16,40
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СЕРТИФИКАТИ към 30.11.2014 г.

  
Област Брой ПГ, 

включени 
в проекта

Брой 
издадени 

сертификати 
по част от 

професията

Брой 
издадени  

сертификати 
за степен на 

ПК

общо Брой 
издаде

ни 
сертиф
икати 

средно 
на ПГ

Търговище 8 23 135 158 19,75

Хасково 4 57 4 61 15,25

Шумен 10 8 31 39 3,90

Ямбол 4 52 51 103 25,75

ОБЩО 233 2007 1539 3546 15,22
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Най-предпочитани за валидиране професии
(към 30.11.2014 г.)

№ професия специалност брой 
сертификати

общо

по  част от 
професията

за степен 
на ПК

1 Готвач Производство на кулинарни изделия 
и напитки

285 223 508

2 Сервитьор-барман Обслужване на заведения в 
общественото   хранене 

102 56 158

3 Оператор в произв. на 
облекло

Производства на облекло от текстил 105 21 136

4 Оператор на компютър Текстообработване 38 56 94
5 Строител-монтажник Сухо строителство 48 35 83
6 Монтьор на трансп. т-ка Автотранспортна техника 50 28 78
7 Хлебар-сладкар Производство на сладкарски 

изделия
35 40 75

8 Техник по  трансп. т-ка Автотранспортна техника 24 58 72
9 Строителен техник Строителство и архитектура 11 50 61
10 Хлебар-сладкар Производство на хляб и хлебни 

изделия
20 33 53



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Министерството на образованието и науката и не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС.

Kaкви компетентности са валидирани

Професия специалност Компетентност

Техник на 
транспортна 
техника

Автотранспортна техника Диагностика на транспортна техника

Готвач Производство на кулинарни 
изделия и напитки

Приготвяне на пици – топла кухня
Приготвяне на студени предястия и салати

Моделиер-
технолог на 
облекло

Конструиране, моделиране  и 
технология на облекло от 
текстил

Конструиране, моделиране  и технология на 
дамско облекло

Оператор в 
произв. на 
облекло

Производства на облекло от 
текстил

Изработва облекло от тъкани и плетени 
текстилни материали

Строител-
монтажник

Сухо строителство Изпълнява преградни стени
Изпълнява окачени тавани

Монтьор на 
трансп. т-ка

Автотранспортна техника Демонтаж, монтаж, центровка и 
регулировка на механизми, системи и 

агрегати
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Kaкви компетентности са валидирани

Професия специалност Компетентност

Планински водач Туризъм Опасности в планината и предпазване от тях

Техник-технолог по 
качеството на храни и 
напитки

Контрол на качеството 
и безопасност на 
храни и напитки

Контрол на качеството и безопасност на хляб и 
хлебни изделия

Оператор в 
дървообработването

Производство на 
тапицирани изделия

Изработка и ремонт на пружинираща и 
облицовъчна част от тапицерията

Фризьор Фризьорство Извършва диагностика на косъма със 
специализирана компютърна техника

Детско подстригване

Козметик Козметика Терапии за ръце и ходила
Грим

Помощник-
възпитател

Помощник-възпитател 
 в отглеждането и 
възпитанието на деца

Изработва помощни и нагледни материали за 
провеждане на образователни дейности
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Kaкви компетентности са валидирани

Професия специалност Компетентност

Техник на 
компютърни системи

Компютърна техника и 
технологии

Открива, отстранява и диагностицира дефекти и 
проблеми в компютърната система

Строителен техник Строителство и 
архитектура

Изготвяне на оферти
Груб строеж

Монтьор на 
енергийни 
съоръжения и 
инсталации

Газова техника Сглобява/разглобява хидравлични машини и 
апарати от газови възли

Оперативен 
счетоводител

Оперативно 
счетоводство

Текуща обработка на счетоводна документация

Хлебар-сладкар Производство на 
сладкарски изделия

Изработва полуфабрикати за художествена 
украса

Организатор на 
туристическа агентска 
дейност

Организация на 
туризма и свободното 
време

Информира и консултира клиентите във връзка с 
покупката и потреблението на туристически 

продукти и/или услуги
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Практики от други европейски държави

Португалия
• Системата за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, 

умения и компетентности  (професионални, ключови, в сферата на висшето 
образование) е създадена през 2005 г. – предимно със средства от ЕСФ

• До момента повече от 1 млн. граждани (интересът в последните 2 години е 
спаднал) са кандидатствали за валидиране

• Изисква се трудов опит (3 г.) от кандидатите

• Изпити по теория и по практика

• Издават се 2 вида сертификати - за професионална квалификация и за отделни 
компетентности 

• Сертификатите са различни от тези издавани във формалното образование – 
каква е тяхната стойност и обществено признание

• Центровете по валидиране се създават към обучаващи институции – училища и 
центрове за обучение на възрастни (ако отговарят на определени изисквания) – 
центрове  «Нова възможност»
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Практики от други европейски държави

Франция
• Система за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, 

умения и компетентности 
• Изисква се трудов опит (3 г.) 
• Не се предвиждат изпити

Норвегия
• Система за признаване на предишно учене – приложима най-често в сферата на 

висшето образование

Люксембург
• Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити 

компетенции
• Всеки гражданин има право да подаде заявление към специална комисия
• Допустимо е да се валидират компетенции от всички сфери – общо 

образование, висше, ПОО
• Два етапа – представяне на доказателства от кандидата (той има право на 

консултации) и оценка на доказателствата
• Решението е признава се или не се признава
• Причини – намиране на работа или обществено признание
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Практики от други европейски държави

Испания
• Достъп до валидиране имат само работещи граждани, които практикуват професията – 

поне 3 г. трудов опит по професията (или 2000 работни часа)

• Валидираните компетенции се записват в специален регистър (поддържа се от Службата по 
заетостта) в папката на кандидата

• Не се издават сертификати 

• Валидирането се ползва основно с цел продължаващо обучение 

• Валидират се компетенции както от висше, така и от ПОО

• Оценяването е на базата както на доказателства представени от кандидата, така и от 
интервюта, демонстрации, изпити

• Комисията по валидиране, която подготвя методическите документи за процедурата е 
междуведомствена – министерство на образованието и министерство по заетостта/труда

• Комисии по професионални направления осъществяват самите процедури

• Изисквания към членовете на комисиите по оценяване  – 4 г. опит като 
обучители/работещи в сектора (за председателя на комисията – 6 г.)

• Финансиране – обявяват се поръчки за валидиране на компетенции от определен сектор 
(поръчките се заявяват от синдикати или работодатели към регионалната администрация)
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За информация:

E-mail: validirane@mon.bg  

Web: www.validirane.mon.bg  

Фейсбук: https://www.facebook.com/validirane.bg

mailto:validirane@mon.bg
http://www.validirane.mon.bg/
http://www.validirane.mon.bg/
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