
ПРОТОКОЛ

№ 09/ 27.06.2012 г.

от заседание на националната експертна група за координиране на 

дейностите по  въвеждане на Системата за кредити в професионалното 

образование и обучение (ECVET) в националната система за ПОО

Присъстващи на заседанието:

Пенка Николова, държавен експерт в НАПОО да

Надежда Камбурова, главен експерт в НАПОО

Аделина Любомирова, младши експерт в НАПОО да

Илиана Танева, главен експерт в МОМН да

доц. Преслав Димитров, преподавател в ЮЗУ, Благоевград

д-р  Цветелина  Кънева,  представител  на  Българския  съюз  по 

балнеология и SPA туризъм

да

Красимира Брозиг, експерт към КТ „Подкрепа”

Слав Едрев, Директор на Арт Колеж – Частен професионален колеж за 

екранни изкуства - София

Доц. д-р  Марияна Иванова - заместник ректор по учебна дейност и 

международно сътрудничество,  Висше училище по агробизнес и 

развитие на регионите, гр. Пловдив

да

В заседанието на работната група взеха участие Антоанета Кацарова - началник 

отдел „Лицензиране“ в НАПОО, г-жа Яна Василева  -   главен експерт от НАПОО, 
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Лиляна Домбалова -  експерт към НАПОО по проект PILE UP, г-ца Сирма Митова, 

представител на Europroject Ltd и експерт по проект Food ECVET.

Дневен ред на заседанието:

1.  Обсъждане  и  приемане  на  статут  на  Националната  координационна  точка  за 

прилагане на Системата за кредити в професионалното образование и обучение 

(ECVET);

2. Обсъждане и приемане на  Правила за работа на   „Националната   експертна 

група за   координиране на въпросите,  свързани с въвеждането на Системата за 

кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)  в националната 

система за ПОО“;

3. Обсъждане на дизайна и съдържанието на брошура за популяризиране на ECVET 

сред заинтересованите страни в България, както и на възможности за издаването и 

отпечатването й;

4.  Обсъждане  вида  и  съдържанието  на  информацията,  която  да  се  включи  в 

интернет-страницата на НАПОО, свързана с функционирането на Агенцията като 

Националната координационна точка;

5.  Представяне  на  информация  по  проект  „Интегриране  на  Системата  за 

осигуряване на качество ЕкоКвалификация към Европейската квалификационна 

рамка  и  Европейската  система  за  трансфер  на  кредити  в  професионалното 

образование и обучение“;

6.  Представяне  на  информация  по  проект  „Въвеждане  на  подхода  единици 

резултати  от  ученето  в  подготовката  на  оператори  и  техници  по  поддръжка 

(експлоатация)  в  преработващата  промишленост”  –  PILE  UP  ,  програма 

„Леонардо да Винчи“, дейност „Трансфер на иновации“;

7.  Представяне  на  информация за проект за „Европейската  кредитна  система  за 

професионално обучение и образование (ECVET)“.

Предоставени материали: 

1. Проект на документ за  статута на Националната координационна точка за 

прилагане на Системата за кредити в професионалното образование и обучение 

(ECVET);
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2. Проект  на  Правила  за  работа на  „Националната експертна  група  за 

координиране на въпросите, свързани с въвеждането на Системата за кредити в 

професионалното  образование и обучение  (ECVET) в  националната  система за 

ПОО“;

3. Проект на лого за българска национална система за трансфер на кредити в 

ПОО;

4. Обобщени резултати от проведени работни срещи по въпросите на ECVET 

на европейско ниво.

Заседанието бе открито от г-жа Пенка Николова – председател на работната група, 

която представи на вниманието на всички участници съдържанието на дневния ред. 

Г-жа  П.  Николова  информира  членовете  на  работната  група,  че  Националната 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е получила подкрепа 

от Министерството на образованието,  младежта и науката  да бъде  Национална 

координационна точка за България по въпросите на ECVET. 

Поради тази причина, предложи да бъдат обсъдени и разгледани, разработените от 

НАПОО  проекти  на  документи,  които  да  регламентират  функциите  на  НКТ  за 

ECVET и  отговорностите  на  националната  експертна  група  по  въпросите  на 

ECVET. 

В съответствие с дневния ред на заседанието, бяха дискутирани:

1. Проект на документ за „Статут на Националната координационна точка за 

прилагане  на  Системата  за  кредити  в  професионалното  образование  и 

обучение (ECVET)“

Членовете на експертната група одобриха съдържанието на предложения документ, 

уреждащ статута  на НАПОО като НКТ за  ECVET. Бяха извършени промени от 

редакционен  характер,  които  не  променят  или  допълват  съдържанието  на 

документа.

2. Проект  на  „Правила  за  работа на  Националната експертна  група  за 
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координиране  на  въпросите,  свързани  с  въвеждането  на  Системата  за 

кредити  в  професионалното  образование  и  обучение  (ECVET)  в 

националната система за ПОО“

По предоставения за обсъждане проект на „Правила за работа на Националната 

експертна  група  за координиране  на  въпросите,  свързани  с  въвеждането  на 

Системата  за  кредити  в  професионалното  образование  и  обучение  (ECVET)  в 

националната  система  за  ПОО“  г-жа  Ил.  Танева  (представител  на  МОМН) 

предложи  да  бъде  променен  следният  текст  „Националната експертна  група  за 

координиране  на  въпросите“  на  „Националната експертна  група  за 

координиране  на  дейностите“. По  предложение  на  г-жа  Цв.  Кънева  бяха 

извършени  няколко  редакционни  промени,  които  не  променят   по  същество 

проекта.  Документът  бе  одобрен  от  присъстващите  представители  на  работната 

група.

3. Проект на лого за българска национална система за трансфер на кредити в 

ПОО

Предложеният от НАПОО проект на лого за националната  ECVET система бе 

дискутиран от присъстващите. Бяха направени различни предложения за дизайна 

на логото.  Г-жа Цв. Кънева предложи да съдейства за изработването на логото и 

представянето  на  нов  подобрен  вариант  за  следващото  заседание  на  работната 

група.  Г-жа Кънева пое ангажимента да окаже съдействие и в изработването на 

брошура за Въвеждане на ECVET в националната система за ПОО.

Г-жа Л. Домбалова се ангажира да предложи основните текстове, които да бъдат 

включени  в  брошурата,  като  се  използва  основно  информация  от  текущи  и 

приключили проекти по темата.

Участниците  в  заседанието  обсъдиха  и  въпроса  за  финансирането  на  различни 

дейности по деисиминация на  ECVET  в България чрез брошури, работни срещи, 

семинари и др.

Г-жа Пенка Николова и  г-жа Ил. Танева уведомиха членовете на групата, че  ЦРЧР 

е  номинираната  агенция,  която разполага  с  одобрен бюджет за  финансиране  на 
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дейности,  свързани  с  дисиминация  на  ECVET  в  България  в  рамките  на 

„Националните  ECVET  екипи“.  Г-жа  Танева  сподели,  че  тя  заедно  г-жа  Н. 

Камбурова (НАПОО) и Емилияна Димитрова (МОМН) са членове на Националния 

ECVET екип и на настоящата група, което позволява да се осигури взаимодействие 

между двете и за организиране на съгласувани действия.

4. Обсъждане  на дизайна и съдържанието  на  новата рубрика на сайта на 

НАПОО, посветена на ECVET в България

Г-жа Николова представи проекта на новата рубрика на сайта на НАПОО и призова 

всички  присъстващи  за  идеи  и  предложения  за  включване  на  нови  менюта  в 

основното  меню,  което  е  подготвено.   В  бъдеще  е  добре  членовете  да  окажат 

съдействие  за  осигуряване  на  информация  на  български  и  английски  език  - 

например резюме на проекти, основни продукти, линкове към сайтове на проекти, 

свързани  с  ECVET.  Г-жа  Кънева  предложи  да  се  включи  кратко  въведение  за 

смисъла на  ECVET на сайта, преди да бъдат представени Правилата за работа на 

експертната  група  и  статутът  на  НКТ  за  ECVET. Тя  предложи  да  осигури 

въвеждаща  презентация  за  ECVET,  която  да  бъде  предназначена  за  широка 

аудитория от посетители на интернет-страницата на НАПОО. 

В  съответствие  с  дневния  ред  на  заседанието  бяха  представени  следните 

презентации:

• Доц. Марияна Иванова представи кратка информация за проект  „Интегриране 

на  Системата  за  осигуряване  на  качество  ЕкоКвалификация  към 

Европейската квалификационна рамка и Европейската система за трансфер 

на  кредити  в  професионалното  образование  и  обучение“.  Основната  цел  на 

проекта  е  да  приведе  разработената  Система  за  осигуряване  на  качество  „Еко 

Квалификация“  към  Европейската  квалификационна  рамка.  Проектът  се 

координира от Асоциацията за търговия с органични храни – Австрия.

• Г-ца  Сирма  Митова  представи  проект  Food-ECVET:  Предложение  за 

прилагане на модела ECVET в хранително-вкусовия сектор,  финансиран от ЕК, 

Програма  „Леонардо  да  Винчи”,  дейност  „Трансфер  на  иновации“. Food-ECVET: 
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Предложение  за  прилагане  на  модела  ECVET  в  хранително-вкусовия  сектор. 

Проектът FOOD-ECVET стъпва върху резултатите на проекта Food-Skills и цели: да 

улесни разбирането и диалога  за  модела ECVET от всички заинтересовани страни 

(социални  партньори,  обучителни  центрове,  заети  лица  и  др.); да  спомогне  за 

неговото  прилагане  на  пазара  на  труда  от  2012 според  Препоръката  на  ЕП,  2009. 

Неговите  специфични  цели  са:  да  идентифицира  прогреса  и  възможностите  за 

разработване и прилагане на молела ECVET в европейските държави по отношение 

на принципите, на които този модел е базиран:  описание на квалификациите и 

разпределяне на  ECVET  кредити (points),  разработване на единици резултати от 

ученето, идентифициране на ролята на компетентните институции за прилагане на 

модела  ECVET,  Меморандум за разбирателство (Мemorandum of understanding), 

Осигуряване на качество, ECVET – ECTS.

• Г-жа  Домбалова представи  проект  „Въвеждане  на  подхода   единици 

резултати  от  ученето при   подготовката  на  оператори  и  техници  по 

експлоатация в преработващата  промишленост“, PILE UP. Целите на проекта са: 

да се даде на работещите възможност да получават нови умения по време на целия им 

живот, за да могат успешно да се адаптират към новите задачи на работното място 

или към неговата промяна;  при стремеж за придобиване на нови умения, успешно да 

се  прецени  какво  може  и  какво  още  трябва  да  научи  работещия;  да  се  даде 

възможност за валидиране на компетенциите на работещите чрез използуването на 

разработените единици резултати от ученето; за се надграждат компетенции , за да се 

получи  по-добра  квалификация. Тя  представи  възприетата  от  партньорските 

организации структура на „единица резултати от ученето“ .

И  трите  презентации,  придружени  с  кратки  резюмета  на  проекта  на 

български и на английски език да бъдат изпратени в НАПОО, за да бъдат 

поставени на сайта на НАПОО, в рубриката „Проекти по ECVET“.

В края на заседанието бяха взети следните решения:

1. Националната експертна група прие:
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• Статута  на  Националната  координационна  точка  за  прилагане  на 
Системата за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

• Правилата за работа на „Националната експертна група за координиране 

на  въпросите,  свързани  с  въвеждането  на  Системата  за  кредити  в 

професионалното образование и обучение (ECVET) в националната система 

за ПОО“;

2. Националната  експертна  група  одобри  по  принцип  проекта  за  лого 

ECVET  България,  рубриката  за  ECVET  на  интернет-страницата  на 

НАПОО и рамката на брошурата като обем и примерно съдържание.

3. Въз  основа  на  „Правилата  за  работа  на  Националната  експертна 

група“,  бе  взето  решение  присъстващите  на заседанието  експерти да 

бъдат  поканени  да  се  присъединят  към  състава  на  Националната 

експертната група и да участват в заседанията й като редовни членове.

4. Националната експертна група предложи следващото заседание да се 

проведе през втората половина на м. септември 2012г.

Председател:

Пенка Николова 

държавен експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“

Протоколчик:

Аделина Любомирова

младши експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“
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