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ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСЕМИТЕ НА ПОО

 Привлекателно , атрактивно и включващо ПОО

 Лесно достъпно и ориентирано към развитие на кариерата продължаващо ПОО

 Гъвкави системи за ПОО, основани на подхода „резултати от ученето“ 

 Повишени възможности за транснационална мобилност, оценени, валидирани и
признати придобити от участие в мобилността резултати от ученето

 Лесно достъпни и висококачествени услуги по информиране, 

консултиране и ориентиране през целия живот

 Висококачествено начално ПОО

Подкрепа на партньорствата за придобиване на умения



ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРАПА НА РЕФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПОО

 Повишена проходимост между системата на ПОО и ВО

 Гарант за по-здрава взаимовръзка на ПОО с пазара на труд

 Повешена прозрачност на квалификациите,

 Въведена е единна терминология

 Повишено качеството на мобилността на обучавани и възрастни лица и

на ученето през целия живот

 Създадени условия за проходимост между ПО и ВО

 Европейска/Национална квалификационна рамка за Учене през целия живот

(НКР/EQF) - Решение на МС от 2012г.

 Европейска система за трансфер на кредити в ПОО (ECVET) - ЗПОО

 Европейска система за натрупване и трансфер на кредити във висшето

образование (ECTS) – Закон за висшето образование

 Европейска рамка за осигуряване на качеството в ПОО (EQAVET) - ЗПОО

 EUROPASS - ЗПОО , ESCO – НКПД

 Валидиране на неформално придобити знания, умения и компетентности ЗПОО,

ЗПУО





ECVET

Европейска система за трансфер на 

кредити в ПОО



 Основите на ЕСVЕТ са положени в Препоръката на ЕС 
от 2009 г.

 ЕСVЕТ е техническа рамка създадена да:

- подобри качеството на мобилностите;

- да насърчи ученето през целия живот;

Накратко за ECVET



- Да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с
работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна –
напр. при проведени мобилности;

- Да осигури по-добра съвместимост между различните системи на
професионално образование и обучение в Европа;

- Да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално
образование и обучение и да улесни придвижването им в различни
страни и учебни среди.

- Да даде на институциите надежден инструментариум за сравняване
на квалификациите, базирани на ECVET принципите, заложени в
Препоръката от 2009г.

ECVET – ЦЕЛИ 



ЕТАПИ  ВЪВ 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕCVET НА 

НАЦИОНАЛНО НИВО

Етап 1 – 2009 - 2012 г. :

Етап на тестване на принципите на ЕCVET - Препоръката от 2009г.    
чрез участие на институциите в европейски и национални проекти,  

финансирани по Програмата за учене през целия живот,  Програма
Еразъм + и др. международни и национални програми

Резултат:  

Изведен е “ Национален модел на структурата на ЕРУ“  



СТРУКТУРА НА ЕДИНИЦИТЕ РЕЗУЛТАТИТ ОТ УЧЕНЕНЕТО –

предпоставка за сравнимост на квалификациите 



ЕТАПИ ВЪВ

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕCVET НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Eтап 2  - 2012- 2021 г. 
Нормативно регламентиране , последващо развитие и внедряване на
ЕCVET в националната нормативна уредба

Резултати :  
- Въведени са поредица от изм. и доп. на ЗПОО, свързани с ЕCVET и

придобиване на кредити в ПОО;

- Публикувани са Наредби за утвърждаване на ДОС за придобиване на
квалификации по професии ;

- Утвърдена Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности;

- Утвърдена Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образование;

- Утвърдена Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и и провеждането
на изпити за придобиване на ПК;

Предстои разработване на проект на Наредба за трансфер на кредити в
ПОО, произтичащ от ЗПОО!



ECVET - ПОЛЗИ  ЗА ПОО
https://www.navet.government.bg/bg/media/BOOK_Ecvet-

2018.pdf

Улеснява мобилността с цел 
обучение  - проекти по Еразъм+

Трансфер  на отделни единици
резултати от една квалификация 
в друга

Улеснява валидирането на 
професионални знания,умения 
и компетентности 

Подпомага провеждане на 
качествено дуално обучение 



ЕЗИКА НА ECVET

Резултати от ученето - РУ

Показват какво обучаваният трябва да
знае, разбира и може да прави при
завършване на учебен процес,
дефинирани като знания, умения и
компетентности.

Единици резултати от ученето - ЕРУ
Част от професионална квалификация,
състоящ се от съгласуван набор от знания,
умения и компетентности, които могат да
бъдат самостоятелно оценени и
валидирани.



РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО

Резултатите от ученето показват какво учащият трябва да 
знае, разбира и може да прави при завършване на учебния
процес. 

Резултатите от ученето се определят по отношение на:

 Знания

 Умения

 Компетентности



КОЕ НАЛАГА ДА СЕ СРАВНЯВАТ 
КВАЛИФИКАЦИИТЕ В ПОО 

1. Разнообразие на системите за образование и обучение, вкл. и на
системите за ПОО в европейското образователно пространство

2. Различия в нивата на Националните квалификационни рамки, базирани
на ЕКР - https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications, към
09.21- 35 държави са разработили НКР

3. Различия в съдържанието на професионалните стандарти за придобиване
на квалификация;

4. Различен подход в начините на описване РУ – в някои квалификации са
описани доста детайлно, в други – са представени в по-синтезиран вид

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications


Национална квалификационна рамка (НКР) 

на Република България

НКР е приета с Решение № 96 на Министерския съвет от

02.02.2012 г. - https://www.navet.government.bg/bg/evropejskata-

kvalifikatsionna-ramka/

Нива по ЕКР Нива по НКР

- Ниво 0 – Подготвително ниво; Предучилищно образование

Ниво 1 Ниво 1 – Начален етап на основното образование

Ниво 2 Ниво 2 – Основно образование; Първа степен на професионална квалификация

Ниво 3 Ниво 3 – Втора степен на професионална квалификация

Ниво 4 Ниво 4 – Средно образование; Трета степен на професионална квалификация

Ниво 5 Ниво 5 – Четвърта степен на професионална квалификация

Ниво 6 Ниво 6А – Висше образование: образователно-квалификационна степен „професионален 

бакалавър“

Ниво 6Б – Висше образование:  образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Ниво 7 Ниво 7 – Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“

Ниво 8 Ниво 8 – Висше образование: образователна и научна степен „доктор“



ЗАЩО СЕ НАЛАГА 

ДА СРАВНЯВАМЕ КВАЛИФИКАЦИИТЕ  В ППО

 Откриване на сходствата и различията в квалификациите при наемане на
работа на лице от една държава в друга или при записване в курс за
продължаване на обучението

 Подобряване съответствието между предоставяните
квалификации от системите на ПОО и търсенето на умения на пазара на труда
и от работодателите

 Повишаване на доверието в сертификатите за професионална квалификация
– резултатите от ученето – З, У, К, осигуряват прозрачност

 Постигане от всички заинтересовани страни – доставчици на ПО,

работодатели, национални органи и др. на еднакво разбиране относно
структурата и съдържанието на професионалните квалификации

 Улесняване на мобилността и ученето през целия живот на учащи и заети



РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО – КЛЮЧ ЗА 

СРАВНЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ 

1. Постигната е съгласуваност на квалификациите - всички

квалификации съдържат в структуриран и синетезиран вид

необходимите резултати от учене, описани като знания, умения и

компетентности за извършване на трудовите задачи, съдържаши се в

профила/описанието на професията

2. Улесняват работодателите да тълкуват квалификациите на

кандидатите за работа по определена професия

3. Подпомагат националните органи в обмена на информация при

международното сравняване на съдържанието на квалификациите и

тяхното признаване



Наименование на единицата: Е5. Предварителна обработка на хранителни продукти и полуфабрикати

Код:

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Относителна тежест (%): 10

Валидност (ако е приложимо ) Не е приложимо
Наименование на професията: Готвач

Наименование на специалността: Производство на кулинарни изделия и напитки

Ниво по НКР: 2

Ниво по ЕКР: 2

Резултат от учене 5.1: Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от растителен произход

Знания  Познава и описва видовете хранителни продукти от растителен произход, техните свойства и
качества;

 Изброява етапите на предварителна обработка;

 Познава видовете инвентар и оборудване за предварителна обработка и правилата за безопасна
работа;

 Познава вътрешно-фирмените стандарти за материални и енергийни разходи;

 Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и
критичните контролни точки (НАССР).

Умения  Спазва етапите на предварителна обработка на хранителни продукти от растителен произход;

 Работи с инвентар и оборудване за предварителна обработка;

 Прилага утвърдени вътрешно-фирмени стандарти за материални и енергийни разходи;

 Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и
критичните контролни точки (НАССР).

Компетентности  Извършва прецизна предварителна обработка на хранителни продукти от растителен произход
при стриктно спазване на енергийни, екологични, икономически и хигиенни изисквания.

Пример
за прилагане на ECVET при разписване на квалификации с РУ и ЕРУ



Резултат от учене 5. 2: Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от животински произход

Знания  Познава и описва видовете хранителни продукти от животински произход, техните свойства
и качества;

 Изброява процесите, прилагани при предварителна обработка;

 Познава видовете инвентар и оборудване за предварителна обработка, и правилата за
безопасна работа;

 Познава вътрешно-фирмените стандарти за материални и енергийни разходи;

 Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска
и критичните контролни точки (НАССР).

Умения  Спазва етапите на предварителна обработка на хранителни продукти от животински
произход;

 Работи с инвентар и оборудване за предварителна обработка;

 Прилага утвърдени вътрешно-фирмени стандарти за материални и енергийни разходи;

 Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска
и критичните контролни точки (НАССР).

Компетентности  Извършва прецизно предварителната обработка на хранителни продукти от животински
произход при стриктно спазване на енергийни, екологични, икономически и хигиенни
изисквания.

Резултат от учене 5.3:  Приготвя полуфабрикати

Знания  Познава и изброява видовете полуфабрикати и техните качества;

 Изброява процесите, прилагани при приготвяне и съхранение;

 Познава видовете инвентар и оборудване за приготвяне на полуфабрикати, и правилата за
безопасна работа;

 Познава вътрешно-фирмените стандарти за материални и енергийни разходи;

 Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска
и критичните контролни точки (НАССР).

Умения  Спазва етапите на технологичните процеси;

 Работи с инвентар и оборудване;

 Прилага утвърдени вътрешно-фирмени стандарти за материални и енергийни разходи;

 Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата Анализ на
опасностите и критични контролни точки (НАССР).

Компетентности  Приготвя полуфабрикати при стриктно спазване на енергийни, екологични, икономически и
хигиенни изисквания.



О Ц Е Н Я В А Н Е

 Критерии за оценяване:  Подбира хранителни продукти и приготвя полуфабрикати, като
ползва инвентар и оборудване в съответствие с производствената
програма и технологичните изисквания.

 Извършва предварителна обработка на хранителни продукти и
приготвя в срок полуфабрикати, спазвайки екологични, икономически,

енергийни и хигиенни норми.

 Прилага вътрешно-фирмените стандарти при приготвяне и
оформяне на полуфабрикати.

 Условия за провеждане на
оценяването:

 Оборудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално
работно място.

 Начини и средства за
оценяване:

 Извършва самостоятелно предварителна обработка на хранителни
продукти и приготвя полуфабрикати в съответствие със зададените
критерии, условия и вътрешно-фирмени стандарти.

 * РУ 5.1, РУ 5.2, РУ 5.3 обхващат едни и същи умения с използване
на различни продукти и технологии.



СРАВНЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ С РУ -

ПРИМЕР ОТ РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ   

QUATREC - Сравняване на квалификациите за надеждно

признаване,  проект № 595635-ЕРР-1-2018-1-LV-EPPKA3-NARIC, 

програма Еразъм+, 1 март 2018 г. - 29 февруари 2020 

https://nacid.bg/bg/projects/QUATREC_2018

Специфични цели на проекта:

Осъществяване на хоризонтален метод за сравнение на различни

квалификации, които са позиционирани на едно и също ниво, 

както и резултатите от тяхното обучение и извършване на 

проучване, дали са съпоставими и дали се откриват съществени

различия в нивата и резултатите от обучението.

Изготвен и  публикуван е сравнителен доклад  на тема: 

Сравняване на квалификациите за надеждно признаване –

анализ на РУ за 3 квалификации от ВО със съответни изводи и 

препоръки

https://nacid.bg/bg/projects/QUATREC_2018


ОБОБЩЕНИЕ 
ПОЛЗИ ОТ ОПИСВАНЕ  НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ С 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО,  ГРУПИРАНИ В ИЗМЕРИМИ 
ЕДИНИЦИ

• Улеснява се оценяването, признаването и валидирането на
знания, умения и компетентности към съответната ЕРУ, които са
придобити чрез неформално и информално учене.

ДОСТЪПНО ВАЛИДИРАНЕ

• Насърчава се ученето през целия живот чрез признаване на
вече придобитите знания, умения и компетентности. Разкрива
се по-голям достъп до разнообразни и индивиндулизирани
учебни пътеки.

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

• Осигурява се гъвкавост и привлекателност на професионално
обучение чрез комбиниране на различни единици резултати от
учене, в зависимост от индивидуалните потребности на
обучаващия се.

ГЪВКАВО 
ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ

• Стимулира повишаването на доверието на различните
заинтересовани страни към придобитата квалификация –
работодатели, обучителни организации и др. и се улеснява
сравняването на съдържанието й чрез съдържащите се
резултатите от учене в общ формат – ЕРУ

ПО – НАДЕЖДНО 
СРАВНЯВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИИТЕ



Полезни интернет сайтове и
източници на информация

http://ecvet.hrdc.bg/

https://ecvetskillsplatform.eu/

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

profe/

https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/understanding-

qualifications

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/8611

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/5582

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications

https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_gathering_and_analysi

ng_national_qualifications_data_-

comparing_vet_qualifications_wa_2_draft_final_report_october_20

19_v.03.pdf – на стр. 50 е представен модела ЕРУ на БГ

https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/
https://www.navet.government.bg/bg/evropejska-sistema-za-krediti-v-profe/
https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/understanding-qualifications
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8611
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5582
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/
https://www.navet.government.bg/bg/darzhavni-obrazovatelni-standarti/doi-publikuvani-v-darzhaven-vestnik-i-p/


Благодаря за вниманието!
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p_russeva@abv.bg 


