


1. Подаден Формуляр за кандидатстване - м. февруари 2011 г. 

 

2. Одобрен за финансиране – м. юни 2011 г. 

 

3. Проведено обучение на бенефициентите от ЦРЧР – 30./31.08.2011 г. 

 

4. Сключване на договор за отпускане на финансова подкрепа – 13.09.2011 г. 

 

5. Уточняване програмата на мобилността с партньорите – текущ 

 

6. Подготовка за сключване на договори с партньорите – текущ 
 

 
 
 

История  



Период на изпълнение  

Продължителност на проекта: 12 месеца 

 

Период за осъществяване на дейностите по проекта: 01.06.2011 г. – 31.05.2012 г. 

 

Краен отчет за изпълнение на проекта: 31.07.2012 г. 

 

Стойност на финансирането: 14 865 евро 

 

 
 
 
 



Подпомагане организационния и експертния потенциал на НАПОО за 
създаване на условия за постепенно въвеждане на Европейските 
инструменти в ПОО и практики на национално ниво 



да се обмени опит и да се проучат подходи и модели за изграждане на национални системи за 

осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО) 

 

да се проучат успешни практики и да се систематизира информация, свързана с прилагането на 

Европейските инструменти в ПОО в националните системи за ПОО (ECVET, EQUAVET, NFIL, и др.) 

 

да се проучат модели, процедури, и ангажирани институции, осъществяващи валидиране на резултати 

от ученето, придобити по неформален и самостоятелен път 

 

да се проучат прилаганите механизми за включване и координиране на отговорните институции и 

организации в създаването на предпоставки за въвеждането на Европейските инструменти и практики в 

националните системи за ПОО 
 



За ползвателите на проекта  

създаване на възможности за професионално развитие на експертите чрез повишаване на 

професионалните знания, умения и компетентности, необходими за качествено изпълнение на 

непосредствените отговорности 

 

предоставяне на възможност за работа в мултикултурна среда – обмен на опит, добри практики, 

професионални знания с колеги от ПОО 

 

подобряване на чуждоезиковите компетентности 

 

повишаване на личната самооценка и самоуважение 

 

сплотяването на екипа и насърчаване на генерирането и реализирането на нови идеи при разрешаването 

на проблеми от професионално естество 

 

 

За НАПОО  

подпомогане изпълнението на основните функции на НАПОО 

усвояване на нови управленски практики, подходи за разработване на професионални стандарти 

усвояване на механизми за гарантиране на качество в професионалното обучение 



връзката на пазара на труда със системата на 

заетостта 

 

осъвременяване на професионалното обучение и 

подобряване неговото качество 

 

учене през целия живот, “проходимост” и 

равнопоставеност на учебните пътеки 

 

професионално обучение за специфични целеви 

групи 

 

международни измерения на професионалното 

обучение 



Изследване на тенденциите за развитие на пазара на труда 

 

Разработване на профили на професии 

 

Подготовка на професионални стандарти, основани на компетентностите 

– основа за разработване на учебните програми в професионалното 

образование и обучение 

 

Обучение на учители, настойници и на ръководства в училищата с цел 

прилагане на новите учебни програми 

 

Разработване на методологии за модулно структурирани и основани на 

компетентностите учебни програми в професионалното образование и 

обучение 

 

Провеждане на мониторинг и оценка на учебните програми, изпити и 

дидактични подходи 



 
Лице за контакт:  

Надежда Камбурова – главен експерт в отдел „Лицензиране“ 

 

Координатор:  

Аделина Любомирова – младши експерт дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ 

 

Счетоводител: 

Снежана Владимирова – началник отдел „Административно-правно и финансово обслужване“ 
 
 



1. Подаване на документи за участие 

 

2. Заседание на селекционната комисия 

 

3. Определяне на двата потока  

 

- 5 ползвателя за участие в мобилността в Словения 

- 5 ползвателя за участие в мобилността в Германия 

 
4. Сключване на договори с крайните ползватели  



Експертите трябва да отговарят на следните изисквания: 

 

1. работят по дейностите, включени в работната програма на проекта 

 

2. участват или са участвали като експерти в международни проекти на НАПОО 

 

3. бъдат мотивирани за професионално развитие 

 

4. притежават добро владеене на английски език, който ще е работният език на 

проекта 



1. Молба за участие  

2. CV 

3. Копие от сертификат за владеене на английски език 
 

Молба за участие 

 
- желание за участие в мобилния проект 

- мотивация за професионално развитие 

- изброите международните проекти, в които участвате или сте участвали като експерти от НАПОО 



2. Заседание на селекционната комисия 

Период:  

30.11.2011 г. – 7.12.2011 г. 

 

Състав на комисията: 
1. Председател - Светлана Николова – директор на дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ 

 

Членове: 

1. Антоанета Кацарова – началник отдел „Лицензиране“ 

2. Надежда Камбурова – главен експерт в отдел „Лицензиране“ 

 



Запознаване с темите на обмена 

 

Избор на тема, която за ползвателите е най-интересна 

 

Обособяване на групи – ползвателите подготвят кратко представяне за текущото 

състояние в България по избраната от тях тема – 1-2 страници 

 

*Обсъждане по темите - м. февруари 2012 г. 



1 поток 

04.03.-10.03.2012 г.  

гр. Любляна, Словения 

Национален институт за ПОО 

2 поток 

18.03.-24.03.2012 г. 

гр. Бон, Германия 

Федерален институт за ПОО 



 

1. Изготвяне на индивидуален краен отчет за проведената мобилност в срок 30 

календарни дни след приключване на мобилността 

 

2. Предоставяне на следните документи: 

 

- Самолетни билети, бордни карти 

- Застраховки 

- Билети за вътрешен транспорт (ако е необходим) 

- Фактура от хотела 

- Копие от сертификат за проведената мобилност 

 

3. Попълване на анкетна карта за оценка удовлетвореността от проведената 

мобилност 

 

4. Оказване на съдействие при организирането и провеждането на дисиминационни 

събития по проекта 



Бюджет на индивидуалните ползватели 

 

1. Средства за транспорт 

2. Средства за издръжка и настаняване 

Словения 

1. Пътни разходи – 380 евро 

2. Издръжка и настаняване, местен транспорт – 7 дни (6 нощувки) – 890 евро 

 

Германия 

1. Пътни разходи – 345 евро 

2. Издръжка и настаняване, местен транспорт – 7 дни (6 нощувки) – 950 евро 
 
 
 



Аделина Любомирова 

младши експерт  

в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ 

НАПОО 

adelina.lubomirova@navet.government.bg 


