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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Професионалното образование и обучение в Европа преминава своята 

повратна точка още през 1990. Налице са множество правителствени инициативи, 

насочени към необходимостта от нова система, за да се подобри нивото на 

квалификация на работната сила, да се осигури нейната конкурентоспособност 

на пазара на труда в Европа. Неспособността на бившите социалистически страни 

да разчитат на евтина работна ръка, както преди разпадането на плановите 

социалистически икономики, принуждава правителствата да осъзнаят 

необходимостта от подобряване на качеството на компетентност на работната 

сила.  

Изборът на темата е провокиран от прилаганите в момента различни 

програми и политики за осъществяване стратегията на Европейския  съюз 

„Европа 2020“ за растеж, създаване на работни места, социално равенство и 

приобщаване. Всички те се стремят да отговорят на социално-икономическите 

промени и основните предизвикателства за успешно интегриране на пазара на 

труда и повече мобилност, пред които ще бъде изправена Европа до края на 

десетилетието.   

Изследването на теоретичните аспекти на новите системи за 

придобиване на квалификация чрез различни формални и неформални форми на 

образование и обучение е предизвикателство. Въпросът за проучване е доколко 

хората смятат, че те съумяват да им предоставят възможности да удостоверят 

придобитите умения необходими за реализация на пазара на труда, като 

същевременно им дават възможност да имат активна роля в развитието на своята 

кариера и да постигнат личностна реализация.   

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

 

Актуалността на дисертационният труд се определя от това че, 

промените в областта на професионалното образование и обучение в страните от 

Източна Европа съвпадат с европейската тенденция към единни стандарти в 

професионалното обучение. Системите за професионално образование в рамките 

на държавите-членки на ЕС са продукт на различни исторически и културни 

традиции. Те имат своите специфични характеристики и различия. От 1960 насам 

няколко комисии в ЕС разработват системи за сравняване на професиите в 

различните сектори и професионалното образование  подготвящо кадрите за  тях. 

Целта е да се хармонизират европейските професионални квалификации и да се 

улесни възможността за прехвърляне на трудовите ресурси. (Funnel, Muller, 1991) 

Базирайки се на всичко изложено до тук е концептуализирано 

настоящото изследване в дисертационния труд, което е теоретично с 

приложен характер и това определя и предполага обосноваването на целта, 

задачите, обектът, предметът и хипотезата на настоящата дисертационна 

разработка. 
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ПРЕДМЕТ на настоящото изследване са възможностите за 

професионална квалификация, придобита в условията на неформално обучение 

или самостоятелно учене под формата на валидиране на знания и умения.  

ОБЕКТ на изследването е процесът на валидиране на знанията и 

уменията придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, 

необходими за получаване на професионална квалификация.  

Процесът в настоящия дисертационен труд се разглежда като 

динамична структура, включваща ситуации насочени към самостоятелно 

формиране на знания и умения, определящи компетенции необходими за 

получаване на професионална квалификация. 

ЦЕЛТА на настоящия дисертационен труд е да се представят и 

анализират възможностите за валидиране на знанията и уменията придобити 

чрез неформално обучение или самостоятелно учене, необходими за получаване 

на професионална квалификация в България.  

 

За постигане на тази цел са решени следните ЗАДАЧИ:  

1. Направена е теоретична обосновка на изследването за същността 

на валидирането на знанията и уменията придобити чрез неформално обучение 

или самостоятелно учене, необходими за получаване на професионална 

квалификация в България. 

2. Анализирани са нормативните документи за валидиране на 

професионалната квалификация у нас и в Европейския съюз.  

3. Анализират се различни модели на валидиране в другите 

Европейски държави, като се очертават равнищата и насоките на процеса за 

валидиране на знанията и уменията, необходими за получаване на професионална 

квалификация. 

4. Дефинират се основните съдържателни елементи на 

квалификационните рамки за придобиване на професионална квалификация. 

5. Уточняват се основните понятия на изследването валидирането 

на знанията и уменията придобити чрез неформално обучение или самостоятелно 

учене, необходими за получаване на професионална квалификация в България. 

6. Проучва се мнението на курсисти за възможностите за 

валидиране на знанията и уменията придобити чрез неформално обучение или 

самостоятелно учене, необходими за получаване на професионална 

квалификация в България, като се определя нивото им на заинтересованост.  

 

ХИПОТЕЗА: Хипотезният за обосноваване и доказване тезис се 

свързва с идеята, че съществува образователна целесъобразност при валидиране 

на знанията и уменията, придобити чрез неформално обучение или 

самостоятелно учене, необходими за получаване на професионална 

квалификация. С доказването на този тезис се свързват въпроси като: кои 

компоненти на компетенции са подходящи за професионална квалификация; как 

да се представят като обект на учебно познание, за да бъдат валидирани и в каква 

последователност с акценти.  

 

МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ, ИЗПОЛЗВАНИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО  
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В настоящата дисертационна работа при решаването на 

изследователския проблем са използвани различни методи:  

1) Интернет проучване на информационни банки и 

сайтове, съдържащи документи за валидиране на професионална 

квалификация у нас и в ЕС. Чрез този метод се събират и анализират възможно 

най-актуалните данни, необходими за настоящото изследване. 

2) Проучване и анализ на литературни източници се 

използва, за да се установи има ли разработени теоретични подходи за решаване 

на проблемите, свързани с валидирането на знания и умения придобити чрез 

неформално обучение или самостоятелно учене, необходими за получаване на 

професионална квалификация. Анализът на литературните източници осигурява 

теоретичната база при решаване на проблема, заложен в целта и задачите на 

изследването. 

3) Проучване на официални документи. Чрез използването на 

този метод се анализират и систематизират документи на институциите за 

валидиране на професионална квалификация в страните членки на Европейския 

съюз и отделно на България.  

4) Социологическо проучване - анкета – анкетата е метод, 

използван в настоящата дисертационна работа за проучване мнението и 

установяване на отношението на курсистите относно възможностите за 

валидиране на знания и умения придобити чрез неформално обучение или 

самостоятелно учене, необходими за получаване на професионална 

квалификация в България.  

За постигане на целта на дисертационната работа е разработена анкетна 

карта, която се попълва от курсисти (приложение 6).  

5) Математико-статистически методи 
За постигане на целта на дисертационния труд се прилагат статистически 

методи – за анализ и интерпретация на данни с оглед разкриване същността на 

наблюдаваните явления и взаимозависимостите им.  

Получените резултати определят констатиращ експеримент.  

Данните получени чрез провеждане на анкетно проучване са подложени на 

статистическа обработка. За тяхното представяне са използвани методи за: 

 установяване надеждността на изследването чрез анкета, като 

се изчислява коефициента алфа на Кронбах. Чрез този статически метод се 

определя надеждността на вътрешната съгласуваност при проучване мнението на 

курсисти за определяне на възможностите за валидиране на знания, умения и 

компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене 

за придобиване на професионална квалификация.  

 измерване на основни статистически величини като: 

средноаритметична величина, медиана, мода, стандартно отклонение, дисперсия 

и диапазон на измерването.  

Използван е вариационен анализ за представяне на статистическото 

разсейване между случаите в изследваната съвкупност по разновидности на 

даден признак. Използват се два вида показатели, измерващи влиянието на 

определящите причини и измерващи влиянието на неопределящите причини. От 
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първите показатели най-често се работи с така наречен показател средна 

аритметична величина, а от вторите — с така наречен показател стандартно 

отклонение.  

В дисертационния труд се прилага: 

 Графично представяне на резултатите – за онагледяване на 

изследваните променливи и техните взаимовръзки и  

 Описателен анализ на резултатите – за анализ на данните от 

проучването. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Научно-изследователската и практическа работа по реализиране 

целта на дисертацията преминава в периода 2016-2018 г., в три етапа: 

Първи етап (2016-2017) 

През този етап се прави теоретичен анализ на научната литература по 

темата на дисертацията, структурира се рамката на разглеждания проблем и се 

обособяват основните направления на научно-практическата работа. Определя се 

обектът, предметът, хипотезата, целите и задачите на изследването. 

Втори етап (2017) 

През този етап се прави подготовка на инструментариума за реализиране 

на емпиричното изследване. Определят се изследователските методи, които са 

два. Първият е анализ на нормативни документи, а вторият е провеждане на 

нестандартизирана анкета. През този етап продължава следенето на новоизлязла 

научна литература по изучавания въпрос. 

Трети етап (2018) 

Провежда се емпиричното изследване. Систематизират се и се обобщават 

получените данни от проведеното емпирично изследване, реализирано чрез 

анкетно проучване. Статистически се обработват резултатите и се анализират от 

теоретична и от практическа гледна точка на изследвания проблем. Прави се 

научно обосноваване и оформяне на дисертационната разработка.  

Достоверността и научната обоснованост на получените научно-

практически резултати са обезпечени чрез: 

 основаването на дисертацията върху фундаментални научни и 

нормативни положения свързани с възможностите за валидиране в България на 

професионалната квалификация, придобита чрез неформално обучение и 

неформално учене и/или чрез практически опит; 

 комплексността при подбора на изследователските методи; 

 анализ на получените резултати и съпоставимост на 

получените данни с практиката. 
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ПЪРВА ГЛАВА 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Процесуални характеристики на валидирането на 

професионална квалификация  

Промените в областта на професионалното образование и обучение в 

страните от Източна Европа съвпадат с европейската тенденция към единни 

стандарти. Системите за професионално образование в рамките на държавите-

членки на ЕС са продукт на различни исторически и културни традиции. Те имат 

своите специфични характеристики и различия. С падането на социалистическата 

система се обръща внимание и на професионално образование в страните от 

Централна и Източна Европа. В наше време кадрите търсещи реализация в 

различните сектори срещат трудности в това да следват официално-признати 

пътеки за придобиване на квалификации. Много често те развиват своите умения 

и придобиват квалификации на работното място, но работещите в дадена сфера 

трудно могат документално да докажат придобитите компетенции по време на 

своя професионален опит. Изниква необходимостта неформално придобитите 

знания и умения, придобити чрез опит в съответната сфера да бъдат признати за 

такива (Schiaffella, E. 2010).  

И до сега страните от ЕС имат различни методологии и подходи към 

преподаването и признаването на компетентности и умения за намиране на 

работа. Много често това води до несъответствие между академично 

преподаваните дисциплини и реалните изисквания на пазара на труда. Наличието 

на тези пречки и несъответствия, изисква по-категорично сътрудничество с 

работодателите, за да се идентифицират общи решения и образователни модели, 

които осигуряват общ набор от умения, отговарящи на изискванията на пазара на 

труда.  

 

1.2. Валидирането - общоевропейски приоритет и предмет на 

системно разработване в ЕС  

Валидирането на резултати от неформално и самостоятелно учене е 

дефинирано като приоритет в областта на ученето през целия живот в редица 

общоевропейски политически, стратегически и програмни документи в областта 

на образованието и обучението,  

С цел признаване на резултатите от валидирането в рамките на ЕС, се 

поставя изискването за осигуряване на предпоставки за сравнимост на 

разнообразните подходи, прилагани от държавите-членки. Приетите общи 

европейски принципи за идентифициране и валидиране на квалификация чрез 

неформално и самостоятелно учене могат да бъдат обобщени в следните точки: 

• Валидирането трябва да е доброволно – на базата на заявено желание 

от страна на отделния гражданин; 

• Неприкосновеността на личния живот на лицата трябва да се спазва; 

• Трябва да се гарантира равен достъп и справедливо отношение, 

уважение и зачитане на правата на гражданите, право на обжалване; 
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• Системата за валидиране трябва да се създаде от различните 

заинтересовани страни - работодателски, синдикални, секторни, браншови, 

неправителствени и други институции; 

• Системата трябва да съдържа механизъм за ориентиране и 

консултиране на хора; 

• Процесът, процедурите и критериите за валидиране трябва да бъдат 

справедливи, прозрачни и гарантиращи еднаквост на качеството;  

• Трябва да се зачитат законните интереси на заинтересованите страни 

и участието на всяка от тях да е балансирано; 

• Процесът на валидиране трябва да бъде безпристрастен и да избягва 

конфликт на интереси; 

• Трябва да се осигури професионалната компетентност на онези, 

които извършват оценяването.  

 

1.3. Европейска квалификационна рамка (ЕКР) 

Всяка държава има своя образователна система, която се базира на 

особеностите на нейното развитие, както в исторически, така и в политически и 

икономически план. Въпреки това, разглеждани поотделно, образователните 

системи имат общи цели, мисии и подходи. Така през 2004 г. се създава т.нар. 

„Европейска квалификационна рамка“ (ЕКР).  

ЕКР е обща образователна рамка, която установява връзки между 

националните квалификационни системи, изпълнявайки функцията на 

инструмент за обяснение на съдържанието и повишаване на разбираемостта на 

квалификациите при различните държави, членки на  Европейския съюз. Тази 

квалификационна рамката поставя две основни цели: насърчаване на 

мобилността на гражданите между отделните страни и улесняване на 

тяхното обучение през целия живот. 

Повечето европейски страни вземат решение за разработване на 

Национални квалификационни рамки (НКР), съвместими с ЕКР. Тези решения са 

важни като средство за предоставяне на гаранции за това, че процесът на развитие 

на общоевропейско равнище почива върху стабилна национална основа. Бързото 

развитие на НКР след 2004 г. демонстрира необходимостта от повишаване на 

прозрачността и сравнимостта на квалификациите на всички нива. Така 

националните квалификационни системи в различните държави се обединяват в 

общата европейска референтна рамка.  

ЕКР се базира на ‘резултатът от обучението’ като показател за онова, 

което учащият знае, разбира и може да направи при завършване на учебния 

процес. Поставя се акцент върху резултатите от ученето, а не върху вложените 

средства, например неговата продължителност. 

Резултатите от обучението са конкретно описани в три категории – 

знания, умения и компетентности (приложение 3). Това показва, че 

квалификациите - в различни съчетания – обхващат широк спектър резултати от 

обучението, включително теоретични знания, практически опит и технически 

умения, както и социални компетентности, при водеща роля на умението за 

работа в екип. 
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Осем степени на ЕКР за оценяване резултатите от ученето са 

представени в таблица П3 на приложение 3. Квалификациите на всяка степен са 

описани по отношение на три типа резултати от ученето - знания; умения и по-

широки компетенции, описани като лични и професионални резултати  

В първата степен на ЕКР учебният контекст е прост и постоянен и е 

фокусиран в общо изучаване на основни умения. Тук обучението се развива в 

рамките на задължителното образование и допринася за общото образование. 

Това се постига и чрез програми за обучение на възрастни в ЦПО, както и чрез 

създаване на възможности за неформално и самостоятелно учене. 

Във втората степен на ЕКР учебният контекст е постоянен и е 

фокусиран върху разширяването на базисните умения (вкл. ключовите 

компетенции). Ученето на този етап е формално и се получава в рамките на 

задължителното образование и може да включва въведение в работата. Провежда 

се в училище, колеж, център за обучение на възрастни или в предприятие. 

Ученето може също да се провежда чрез неформални средства, на работното 

място или чрез обучение за възрастни в общностите. Развитието на базисните 

умения често е тясно свързано със самостоятелното учене на работното място и 

в общността. 

В третата степен на ЕКР учебният контекст е свързан с развиване на 

компетенциите, които формират знания и умения в пространственото мислене на 

обучаемите, както и за индивидуална изява при упражняване на дадена професия.  

Хората с такава степен на квалификация обикновено имат известен опит в 

областта на работата или ученето. Придобиването на тази степен отразява 

формалното учене в горната степен на средното образование или образованието 

за възрастни (вкл. популярното обучение за възрастни на трудовия пазар) в 

училища, колежи, учебни центрове или учене на работното място. Тази степен е 

свързана и с неформалното учене на работното място. 

В четвъртата степен на ЕКР учебният контекст отразява завършването 

на горна степен на средното образование и формалното учене след 

задължителното образование, включително обучението на трудовия пазар и 

популярното обучение за възрастни. Провежда се в различни институции и 

приема също така и формата на неформално учене чрез работа. Квалификациите 

от тази степен се използват като вход за учене във висшето образование. 

Наставничеството е основна черта на учебната програма. Съдържанието на 

програмите за формално учене е добре съставено и се регулира от компетентните 

институции в съответната област. Осигуряването на качество на тази степен е 

широко детерминирано от експертните мнения, базирани на институционални и 

секторни споразумения. 

В петата степен на ЕКР учебният контекст следва завършването на 

учебна програма след средното образование, като например, стажуване, съчетано 

с програма за последващо практикуване в съответната област. Такава 

квалификация, която свързва средното с висшето образование и обучение, 

придобиват техниците и мениджърите на високо равнище. Квалификациите на 

тази степен, придобивани във висшето образование, са свързани с “късия цикъл” 

(в рамките на първия цикъл) от квалификации в рамката, разработена по 

Болонския процес, и често се допълват с разширени учебници” (Работен 
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документ на комисията към европейска квалификационна рамка за учене през 

целия живот. Брюксел, 2005). Ученето на тази степен изисква известна 

самостоятелност от страна на учащите и обикновено се извършва чрез 

инструкции по добре определени процедури и област на знания. 

В шестата степен на ЕКР учебният контекст се базира на ситуации, 

които изискват решаването на комплексни проблеми в учебния процес. 

Съществуват  много взаимодействащи фактори, което означава, че промените в 

контекста са непредвидими. Ученето често е високо-специализирано. То се 

провежда в институциите на висшето образование. Освен това, по време на 

работа също се осигуряват условия с достатъчни изисквания, и секторните и 

професионални институции признават ученето, извършено по този начин. Такава 

квалификация се придобива от хора, работещи със знания или от професионални 

мениджъри, осигурява им се достъп до възможности за професионална заетост и 

често се разглеждат като входни квалификации за кариера в професионална и 

управленска работа. Квалификациите на степен 6 са свързани с първия цикъл на 

квалификациите във висшето образование в рамката, разработена по Болонския 

процес“ (Работен документ на комисията към европейска квалификационна 

рамка за учене през целия живот. Брюксел, 2005).  

Ученето се води от експерти чрез директно преподаване или чрез 

практически инструкции. Учащите имат ограничен контрол върху формалното 

съдържание и използваните методи, но от тях се очаква да проявяват 

независимост в изследванията и отношение към проблемите. Осигуряването на 

качеството се определя чрез експертна оценка, съчетана с институционалните 

процедурни изисквания, обикновено включваща и оценка от трета страна. 

В седма степен на ЕКР учебният контекст е свързан с учебни ситуации, 

които са непознати за обучаваните и изискват решаването на конкретни 

проблеми. Тези ситуации включват много взаимодействащи си фактори, като не 

всички са очевидни за учащите. Много фактори се променят, което прави учебния 

контекст сложен и непредвидим. Ученето често е високо специализирано. 

В осма степен на ЕКР учебният контекст също е свързан с непознати 

за обучаваните учебните ситуации и изискват решаването на различни проблеми, 

Ученето се извършва във високо специализирана област и се провежда в 

специализирани висши учебни заведения. Ученето в тази степен често е 

независимо от формални учебни програми и се извършва чрез самостоятелни 

действия, насочвани от други експерти от по-високо равнище. Хората, работещи 

на тази степен, ръководят другите за постигане на по- високи експертни степени. 

 

1.4. Европейска система за трансфер и натрупване на кредити  

Европейската система за трансфер на кредитни единици е създадена от 

Комисията на Европейския съюз в резултат на пилотен проект в рамките на 

програма Сократ/Еразъм (1989–1995 год.) и нейното официално въвеждане е през 

1995 год. Основната цел на ЕСТК тогава е взаимното академично признаване на 

резултатите от проведеното обучение на студенти в чужбина. 

Европейската Комисия популяризира кредитната система и между 

университетското коопериране с цел да повиши качеството на образованието в 

полза както на студентите, така и на самото висше образование. В тази връзка 
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обменът на студенти е водещият елемент при кооперирането на университетите. 

Признаването на обучението и дипломите е необходимо условие за създаване на 

отворено общоевропейско образователно пространство за обучение, в което 

студенти и преподаватели могат да се “придвижват” свободно, без ограничения 

и препятствия.  

Кредитната система създава прозрачност при обмена в процеса на 

обучение и чрез нея се обогатяват многократно възможностите за избор от страна 

на студентите. Чрез кредитната система се улеснява процеса на признаване на 

академичните степени, защото се използват общи, ясни и разбираеми мерни 

единици (кредитни точки и скали за оценяване), които се вписват и в 

националните системи за оценяване на различните страни.  

ЕСТК се използва широко във формалното висше образование и може 

да бъде прилагана в други дейности, свързани с ученето през целия живот. В 

българските висши училища обучението да се провежда съобразно Европейската 

система за трансфер на кредити след въвеждането на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за висшето образование /чл.44а/, обнародван в ДВ, бр. 48 

от 04.06.2004 г. За осигуряване на академично и професионално признаване на 

получената специалност от 1 януари 2005 г. към дипломата за завършено висше 

образование висшите училища трябва да издават Европейско дипломно 

приложение на български и английски език. 

Основни характеристики на ЕСТК 

• информация за учебните програми и степента на натовареност на 

студентите; 

• споразумения между партниращите университети и обучаваните в тях 

студенти; 

• кредити, които посочват натовареността на студентите при изучаване на 

определена дисциплина или курс 

Кредитът е цифрово изражение на пълното учебно натоварване, 

необходимо за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности, 

определени в квалификационната характеристика на специалността и 

изискванията на учебния план.  
Кредитите се разпределят за всички квалификационни или учебни 

програми, както и за техните образователни компоненти (модули, курсови 

единици, работа по дисертация, обучителни практики и лабораторна работа). 

Броят на кредитите, определен за всеки от компонентите се основава на  неговата 

относителна тежест по отношение необходимото учебно натоварване на 

студентите, така че да бъдат постигнати учебните резултати във формален 

контекст.  

Трансферът и натрупването на кредити се подпомага от използването на 

основните документи на ЕСТК (Каталог на курсовете/специалностите, Формуляр 

за кандидатстване на студентите, Договор за обучение и Академична справка), 

както и Дипломно приложение (ECTS Users” Guide). 

 

1.5. Европейска кредитна система за професионално образование 

и обучение  
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Европейската система за трансфер на кредити в професионалното 

образование и обучение (ЕСТКПОО) е система за трансфер, натрупване и 

признаване на резултатите от ученето в Европа. ЕСТКПОО е разработена под 

егидата на Европейската  комисия, съгласно резолюция на Съвета по образование 

от 12, 11. 2002 г. и Копенхагенската декларация от 30. 11. 2002 г. Даденият мандат 

през 2002 г. е подновен и подсилен от Маастрихтското комюнике от 14. 12. 2004 

г., което е съгласувано от министрите отговорни за ПОО от 32 европейски страни, 

социалните партньори и Комисията. (ЦРЧР, 2015) 

Разработването на Европейската система за трансфер на кредити в 

професионалното образование и обучение приема основата на ЕСТК за 

студентска мобилност, но трябва да бъде съобразена и със спецификата на 

професионалното образование и обучение. Тя е разработена от представители на 

държавите-членки в сътрудничество с Европейската комисия, е приета от 

Европейския парламент и Съвета на 18 юни 2009 г . Следва Препоръка на Съвета 

на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на 

неформалното и самостоятелното учене.  

Държавите - членки се приканват да предприемат действия за поетапно 

въвеждане и внедряване на Европейска система за кредити в професионалното 

образование и обучение. Отделните фази по изпълнението включват подготовка 

за въвеждане на Системата за кредити в ПОО до 2012 г., постепенното й 

прилагане и изготвяне на първа оценка през 2014 г., и постепенно пълно 

прилагане на ЕСТКПОО в дългосрочен план за квалификациите от системата на 

ПОО на всички нива на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). 

Европейската кредитна система за професионално образование и 

обучение (ЕСТКПОО), е техническа рамка за трансфер, признаване и (където е 

възможно) натрупване на резултатите от учене на обучаемите с цел придобиване 

на квалификация. В съответствие с препоръката на европейско ниво, ЕСТКПОО 

инструментите и методологията включват описание на квалификациите по 

отношение на единици резултати от учене, процес на трансфер и натрупване 

на точки и редица допълнителни документи като например договори за 

обучение, академични справки и ръководства за ползвателите на системата.  
ЕСТКПОО е предназначена да улесни признаването на резултатите от 

обучението в съответствие с националното законодателство, в рамките на 

мобилността, с цел придобиване на квалификация. Тя  може да бъде адаптирана 

към която и да е система за обучение и квалификация. Действителното 

реализиране на ЕСТКПОО трябва да бъде базирано на общи степени на 

съотнасяне, предложени от ЕКР. Европейската рамка трябва да бъде мощно 

средство за приемането на ЕСТКПОО от различните компетентни органи, които 

са отговорни в страните-членки за нейното реализиране на национално равнище, 

независимо от съществуването на национална квалификационна рамка. 

Принципи на ЕСТКПОО 

• ЕСТКПОО е метод, позволяващ на квалификациите да бъдат описани от 

гледна точка на методически единици отбелязващи резултати от ученето, които 

могат да се прехвърлят и натрупват (знания, умения и компетентности), към 

които са прикрепени кредитни точки.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:BG:PDF
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• Целта на ЕСТКПОО е да подпомогне трансфера и натрупването на 

резултати от ученето, постигнати от хората, докато се движат от един вид учене 

към друг, от една квалификационна система към друга. 

• ЕСТКПОО е база за доброволно участие на страните-членки и на 

заинтересуваните лица в техните квалификационни системи и професионално 

образование и обучение.  

• ЕСТКПОО е механизъм за насърчаване на обединението между 

доставчиците на обучение, като чрез помощта им тя ще осигури сътрудничество 

между партньорските организации с оглед на трансфера и натрупването на 

индивидуални кредити от ученето.  

Целта на Европейската система за трансфер на кредити в 

професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО) е: 

 да се повиши пригодността за заетост на завършилите професионално 

образование и обучение и увереността на работодателите, че всяка 

квалификация в рамките на ПОО изисква специфични умения и знания; 

 да направи по-привлекателна мобилността между различни държави и 

учебни среди; 

 да се подобри съвместимостта между различните съществуващи 

системи за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа и 

предлаганите от тях квалификации (ЦПО, 2017). 

 

1.6. Стратегия на Европейския съюз „Европа 2020“ 

През 2010г. Европейската комисия приема Стратегия „Европа 2020“, 

която предлага визия за социална пазарна икономика на Европа за 21-ви век.  в. 

Изграждането на икономика с по-висока добавена стойност е в основата на 

настоящата стратегия. Европа трябва да излезе по-силна и конкурентна от 

кризата, за да не загуби своето място в световната икономика и политика. 

Основно реализирането на “Европа 2020” зависи от взаимодействието 

между  страните-членки –  приемането и изпълнението на стратегията като 

национална, а също и от сътрудничеството на социалните партньори и 

гражданското общество.  

В Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

„Европа 2020” са заложени три взаимно подсилващи се приоритета: 

1.     Интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща 

се на знания и иновации; 

2.    Устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-

конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

3.     Приобщаващ растеж – стимулиране на икономика с високи 

равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.  

Настоящето изследване разглежда важни Европейски програми, 

инициативи и документи, свързани с изпълнението на водещите цели по 

залжените приоритети.  

Заложени са седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка по 

всяка приоритетна тема, сред тях е важно да се споменат (МС. 2012): 
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   „Съюз за иновации”, която има за цел да подобри рамковите условия 

и достъпа до финансиране за научноизследователска дейност и иновации, за да 

гарантира превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които 

създават растеж и работни места. Тази инициатива предполага усилия на ЕС за 

стимулиране на Европейска изследователска общност, на бизнес иновации, 

създаване на единен патентен център, разпространяване на иновациите на 

територията, обвързване на образованието с иновациите и бизнеса, т. нар. 

комерсиализация на образованието. В този процес са въвлечени и правителствата, 

които в национален план да създадат условия за развитие на тези процеси. 

     „Младежи в действие” е друга водеща инициатива, имаща за цел да 

подобри постиженията на образователните системи и да улесни навлизането на 

млади хора на пазара на труда. Тя е свързана с модернизация на учебните 

програми, за да отговарят на новите условия; условия на конкуренция на 

университети и мобилност на млади студенти и специалисти на територията на 

ЕС; мерки за заетост сред младите – стажове и обучение на работното място. На 

национално ново чрез конкретни програми ще се насърчава реформа в 

образованието – от начално до висше – поради необходимост от специалисти, 

програми за професионална заетост, необходимост от достатъчно инвестиции. 

Относно приоритета за Приобщаващ растеж – Тойе свързан със 

сплотено общество – по-способни хора, високи и равни нива на заетост, активна 

борба с бедността и инвестиции във висока квалификация. Важно е на 

територията на общността да няма големи разминавания по изброените критерии, 

защото подобни биха спрели икономическия растеж. Проблеми тук се явяват 

–  застаряващото население; ниска заетост на работоспособното население, което 

е отделено от работната среда; ниско ниво на уменията на населението, докато 

бъдещото развитие изисква висока квалификация; високо ниво на бедност, което 

не благоприятства приобщаващия растеж. 

„Програми за нови умения и работни места” е трета водеща 

инициатива, имаща за цел  да модернизира пазарите на труда и да направи 

гражданите по-способни, като развива техните умения през целия им живот, за да 

се повиши участието им в трудовия живот и постигне по-добро съгласуване 

между търсенето и предлагането и на труд, в това число чрез трудова мобилност. 

Това означава да се даде сила на хората чрез придобиване на нови умения с цел 

да се даде възможност на настоящата и бъдеща работна сила да се приспособи 

към новите условия и възможните промени в кариерата им, да се намали 

безработицата и да се повиши производителността на труда.  

 

1.7. Документи за трансфер на квалификации – Europass 

На 04 октомври 2016 г. Европейската комисия приема предложение за 

преразглеждане на решението за „Европас“ (Europass) –  единната европейска 

рамка за прозрачност на квалификациите, създадена с решение на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. Преразглеждането е част от 

Програмата за развитие на нови умения – New Skills Agenda, представена на 10 

юни 2016 (EC, 2016). С предложените промени „Европас“ се превръща от 

базиран на документи механизъм в платформа основана на услуги. Новата 

рамка „Европас“, е адаптирана в по-голяма степен към актуалните нужди от по-
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всеобхватна и лесна за използване информация, насочена към основните 

потребности на учащите, търсещите работа лица, институциите, предоставящи 

услуги за образование и обучение, агенциите за набиране на персонал и 

работодателите. Тя се базира на изпробваната успешна формула с лесни за 

използване инструменти, за да помогне на хората - практически най-ценният 

капитал за европейската икономика, да определят и представят уменията и 

квалификациите си на всички езици на ЕС (ЕК, 2016).  

Някои от тях са: подобрен онлайн инструмент за създаване на 

автобиографии и профили от умения, съобразена с индивидуалните случаи 

информация за възможностите за учене в Европа, информация и подкрепа за 

признаване на квалификации, както и данни за трудовия пазар относно това какви 

умения се търсят най-интензивно и къде. Новата рамка също така служи за връзка 

с други инструменти и услуги на ЕС в системите на трудовия пазар, 

образованието и обучението, като портала за трудова мобилност EURES, което 

дава възможност за по-лесен обмен на информация и засилена координация на 

услугите за крайните потребители. 

Europass документите са лично портфолио от документи: 

• допълващо процеса на валидиране средство; 

• инструмент за насърчаване на прозрачността в образованието, 

обучението и на мобилността 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ КЪМ ПЪРВА ГЛАВА 

 

1. Валидирането на знания и умения не е нов, но не е и много 

познат процес в образователната система. През последните години се налага от 

факта, че все по-голямо е участието на работодателите в обучението и 

образованието. Те са звеното, което определя какви знания и умения са 

необходими за упражняване на една професия, а образователните институции 

определят как да се осъществи това.  

2. Проблемите са, че представителите на бизнеса не винаги 

разглеждат образованието и обучението на своя персонал като инвестиция. 

Правителствата на страните в Европейския съюз признават тези проблеми и 

създават  нови организации и въвеждат нови политики и програми за справяне 

със слабостите на професионалното образование и обучение. Въз основа на това 

се въвежда Европейската квалификационна рамка.  

3. Европейската квалификационна рамка (ЕКР), действа като 

инструмент за превод на националните квалификации, с цел да станат разбираеми 

в цяла Европа, улеснявайки мобилността на работещите и учащите и тяхното 

учене през целия живот. Така националните квалификационни системи в 

различните държави се обединяват в обща европейска референтна рамка. 

Работодателите ще могат да използват ЕКР да разберат и сравняват 

квалификационните нива и различните системи за образование и обучение на 

европейските страни. 
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4. Всяка държава има своя образователна система, която се 

базира на особеностите на нейното развитие, както в исторически, така и в 

политически и икономически план. Въпреки това, разглеждани поотделно, 

образователните системи имат общи цели, мисии и подходи. Основната мисия на 

образованието, като цяло, е да формира личности, които са способни да сътворят 

нови неща, а не просто да повтарят това, което предните поколения вече са 

направили. Вдъхновени от тази мисия държавите членки на Европейския съюз се 

обединяват около една обща образователна политика, въвеждане на кредитна 

система.  

5. Кредитната система създава прозрачност при обмена в 

процеса на обучение и чрез нея се обогатяват многократно възможностите за 

избор от страна на студенти и работещи. Използват се общи, ясни и разбираеми 

мерни единици (кредитни точки и скали за оценяване), които се вписват и в 

националните системи за оценяване на различните страни разглеждани в 

следваща втора глава на настоящия дисертационен труд.  

 

 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Предистория на развитието на професионалните 

квалификации в Европа 

Реформата на професионалните квалификации в Европа е от съществено 

значение за постигане на политическата цел за повишаване на стандартите. Тя 

започва още в средата на 80-те години на миналия век и постигнатите резултати 

във Великобритания се разглеждат като модел, който другите Европейски страни 

следват при осъвременяване на техните системи. Първата част от 

правителствената програма за реформи на Обединеното кралство е създаването 

на Национална рамка за професионални квалификации. Втората част променя 

основно характера на професионалните квалификации. Ключовите 

характеристики, предназначени да отворят достъп до обучение и квалификация, 

са: 

 унифициране на професионалните квалификации с 

възможности за натрупване и трансфер на кредити. 

 спецификации на оценка на резултатите (умения и 

компетентности) отделено от процеса на учене. 

 определяне на националните стандарти за компетентност от 

водещите индустриални организации (Sutton,1994). 

Изтъква се отсъствието на надеждна професионална алтернатива на 

академичното образование. Възникват много въпроси относно необходимия 

обхват и вид на обучение.  

В опит да се направи професионалното образование по-привлекателно 

за младите хора, като подготовка за работа или висше образование, се акцентира 
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върху задачата за създаване на равнопоставеност между различните форми на 

получаване на квалификация. Именно необходимостта от преосмисляне на 

традиционните образователни системи в европейските страни налага 

подписването на редица декларации, целящи хармонизирането на  системите за 

образование и квалификация на кадрите. През 1999 г. е зададено началото на най-

значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето 

образование в Европа, т. нар. Болонски процес. В Лисабон през 2002 

Европейският съвет на министрите на образованието се споразумява относно 

систематичното и структурирано сътрудничество в областта на образованието в 

Европейския Съюз, а акцентът на Копенхагенската декларация (2002) е 

развитието на кредитната система за професионално обучение и квалификация.  

Страните членки на Европейския съюз осъзнават и систематично 

работят през годините за постигане на ефективност на новите системи за 

образование и обучение, предоставяйки на хората уменията, които са им 

необходими за реализация на пазара на труда, като същевременно им дават 

възможност да имат активна роля в развитието на своята кариера и да постигнат 

личностна реализация.  

 

2.3. Европейска практика за валидиране на професионални 

квалификации в традиционните западни демокрации 

 

2.3.1. Валидиране на професионални квалификации по 

модел базиран на компетентности, по примера на Националната рамка за 

професионални квалификации във Великобритания 

Правителствената политика на Великобритания в областта на ПОО 

започва с историята на правителствените инициативи през 1964 г. със 

създаването на Индустриални съвети за обучение  (Industrial Training Boards, ITB) 

като опит развитието на професионалното обучението да се делегира на 

работодателите. Отпускат се субсидии на фирми, които да провеждат програми 

за обучение одобрени от Индустриалните съвети. С появата на консервативното 

правителство на Маргарет Тачър през 1979 г. остарелите стажантски практики 

(на чиракуване) са заменени от различен набор от политики. Те се основават на 

убеждението, че пазарните сили предопределят търсенето на съответната 

квалифицирана работна ръка. Новата национална учебна програма е 

предназначена да отговори на нуждите на работодателите. Близката връзка 

между образованието и заетостта на работната сила е отразена в сливането на 

Министерствата на Образованието и Заетостта в едно. 

Други правителствени инициативи, като създаване на Съвети за 

обучение и предприемачество (Training and Enterprise Councils, TEC) биват 

подложени на критики заради неефективните програми отново принуждаващи 

работодателите да обучават кадри. 

Стратегията за развитието на Националните професионални 

квалификации, NVQ, се развива в резултат на новата култура на обучение през 

80-те години на миналия век. Агенцията за обучение е натоварена с 

отговорността за разработване на стандарти за обучение въз основа на 

професионални компетентности, а тази функция е развита на регионално ниво 
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чрез работата на мрежата от споменатите по-горе Съвети за обучение и 

предприемачество в страната. 

Идеите, основани на оценката на компетентностите и обучението са 

основно от американски произход. Литературата за оценка на уменията, която се 

появява във Великобритания през 80-те години, е директно ехо от американската 

литература десет години преди това. Различни са институционалните структури, 

с различни модели на изпълнение и разработване на програмите, базирани на 

умения, но по същество правителствената политика в Обединеното кралство 

гарантира общо приемане на подходи, основани на компетентности, като ги 

обвързва с финансиране от централното правителство.  

Движението за въвеждането на модели на обучение основаващи се на 

компетентности е на мода в САЩ около 30 години или повече преди другите 

страни. Произходът му обаче може да бъде проследен още през 20-те години на 

миналия век, на идеи за реформа на образованието, свързани с 

индустриални/бизнес модели. От средата на 60-те години на 20 век търсенето на 

по-голяма отчетност в образованието, засилването на акцента върху икономиката 

и по-голямото участие на обществото в процеса на вземане на решения дават 

голям тласък на концепцията за Обучение базирано на компетентности. (Burke, 

1989) Въпреки това, една наистина задълбочена схема за свързване на 

квалификациите с практическите резултати е трябвало да изчака 80-те години на 

20в и развитието на системите за Национални Професионални Квалификации, 

които са с ефект на британска революция за промяна в професионалното 

обучение. 

Развитието на NVQ методологията за компетентностите се провежда с 

мисионерска ревност и има идеологически характер Глийсън и Ходкинсън, а по-

късно Спауърс твърдят, че методологията NVQ не успява да трансформира 

всички професионални квалификации, като тогава повече от 60% от тях се 

игнорират от работодателите. Прехвърлянето на тази методология към по-

широкото професионално направление и изготвянето на нови програми основани 

на придобиване на компетентности, включени в общо-образователните курсове 

се счита за най-значимото. (Gleeson and Hodkinson, 1995), Spours, (1997) 

 

 

2.3.2. Валидиране на професионални квалификации във Франция 
Във Франция системата за валидиране на квалификации придобити чрез 

неформално и самостоятелно учене се основава на дългогодишни практики в 

областта на идентифициране и признаване на предходно обучение и 

професионален опит. Системата за валидиране, която се основава на ясна правна 

рамка, се оформя в рамките на политики за непрекъснато професионално 

обучение и нуждите на пазара на труда; тя зачита индивидуалното право на 

валидиране на неформалното и самостоятелно учене. Целта е да се даде 

възможност на тези, които нямат квалификация, но имат професионален опит и 

умения, да получат първо ниво на квалификация, и също да се подобри нивото на 

квалификация на всички други потребители. Ключов момент е приемането на 

законодателство през 2002 г., последвано от различни постановления, които 
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създават настоящата процедура, известна като "Валидиране на опит" 

(Validationdesacquisdel'expérience - VAE) (Cedefop, FR, (2016). 

 

2.3.3 Валидиране на професионалната квалификация в Германия 

В Германия няма обща правна рамка и стандартизирана система за 

валидиране на неформалното и самостоятелно обучение. Поради 

разпределението на отговорностите в сложната образователна система все още 

има различни подходи. 

Федералната структура на Германия определя споделените 

отговорности на Германската федерация и федералните провинции в областта на 

образованието и обучението. Според Основния конституционен закон на 

Федерална република Германия основната отговорност за законодателството и 

администрацията в областта на образованието се носи от провинциите. Обхватът 

на отговорностите на федералното правителство в областта на образованието 

също е дефиниран в Конституцията, според която Федерацията носи отговорност 

особено за разпоредбите които управляват области на образованието като: 

фирмено професионално обучение и по-нататъшно професионално обучение; 

прием във висши учебни заведения (провинциите могат да приемат закони, 

противоречащи на законодателството на Федерацията); финансова помощ за 

ученици и студенти; мерки за насърчаване на заетостта, както и изследвания на 

пазара на труда.  

 

2.3.4. Валидиране на професионална квалификация в Швеция 

Швеция е постигнала голям напредък в развитието на системата за 

валидиране на неформално и самостоятелно  учене от 2007 г. насам, а 

правителството финансира няколко проекта за валидиране. От 2010 г. шведската 

Национална агенция за висше професионално образование 

(Myndighetenföryrkeshögskolan) има задачата да координира и подкрепя 

националната структура за валидиране на предходно обучение. Като цяло, 

валидирането сега все повече се съсредоточава върху въпроси, свързани с пазара 

на труда.  

 

2.3.5. Валидиране на професионалната квалификация в Холандия 

Валидирането на предходно обучение, Validation of PriorLearning (VPL) 

става част от историческия и културен контекст на Холандия с налагането на 

визията  и инструментариума на ученето през целия живот. От самото начало 

Холандия е ориентирана към интегрирането на VPL в оперативните процеси на 

националните и секторни системи за обучение и заетост (управление и развитие 

на човешките ресурси). Погледнат организационно този интегриран подход дава 

добра представа за отговорностите на всички заинтересовани страни, свързани с 

валидирането, така че VPL да може да се използва в пълния му потенциал. Но 

съществуват реални практически въпроси относно приложението на VPL и как да 

стане по-достъпен за потребителите. В началото на 2014 г. е представена нова 

политика за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. Целта на 

политиката е разширяване на възможностите за валидиране за холандските 

граждани. Резултатът от това преориентиране е тясно свързан с това, че VPL се 
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превръща в успешен инструмент както в процесите на обучението, така и на 

трудовия пазар. (Cedefop, NL, (2014). 

От 2013 г. насам в Холандия политиката за Признаване на предходно 

обучение се променя към по-диференциран начин на валидиране на 

неформалното и самостоятелно учене. 

 

2.3.6. Валидиране на професионалната квалификация в Испания 

Испанската образователна система е установила начини  за валидиране 

на квалификации, придобити чрез учене в неформален контекст в целия 

образователен спектър, от средните училища или от професионалните училища 

до университетите. Съществуват възможности за признаване на предходно 

обучение, за да се получи достъп до официалната система за образование и 

обучение. С помощта на валидиране системата за формално образование се 

опитва да привлече и да ангажира преждевременно напусналите училище или 

нискоквалифицираните лица, така че да им се помогне да придобият 

необходимите компетенции за влизане на пазара на труда. 

Процедурата за валидиране в Испания е организирана съгласно Кралски 

указ от 2009 г. за признаване на професионални квалификации придобити чрез 

трудов стаж. Оттогава многократно се е увеличила ролята на системата за 

валидиране във всички сектори на обществото. По този начин концепцията за 

учене през целия живот става по-приемлива от обществото и все повече хора се 

включват в обучителни програми. Испанската процедура за валидиране е добре 

приета сред потенциалните потребители, но обикновено се счита, че направените 

усилия не са достатъчни, за да достигнат до всички възможни бенефициенти и да 

им дадат възможности за валидиране в съответствие с потребностите на пазара 

на труда. 

 

2.4. Европейска практика в новите демократични държави (бивши 

социалистически държави) 

2.4.1.  Развитие на професионалното образование и обучение 

в страните от Източна Европа след отхвърлянето на социализма  

Когато страните от Централна и Източна Европа започват да отхвърлят 

социализма те имат сравнително добре развита система за професионално 

образование и обучение, но се наблюдава сравнително рязък контраст между 

целите, които й се приписват и действителното положение на реализацията на 

работната сила. В образователната политика на развитите социалистически 

страни тогава се дава приоритет на професионалното образование и обучение. 

Участието на държавата, като основен фактор в централизираната икономика на 

страната, е много силно.  

Системите за професионално образование в рамките на държавите-

членки на ЕС са продукт на различни исторически и културни традиции. Те имат 

своите специфични характеристики и различия. От 1960 насам няколко комисии 

в ЕС разработват системи за сравняване на професиите в различните сектори и 

професионалното образование  подготвящо кадрите за  тях. Целта е да се 

хармонизират европейските професионални квалификации и да се улесни 

възможността за прехвърляне на трудовите ресурси. (Funnel, Muller, 1991). С 
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падането на социалистическата система се обръща внимание и на професионално 

образование в страните от Централна и Източна Европа. На сесия на 

Европейският съвет в Страсбург още през 1989 г. обучението на кадри в тези 

страни се изтъква като главен приоритет за разглеждане. Презмай 1990 г. в 

Торино, Италия се основава Европейска фондация за обучение, European Training 

Foundation (ETF) , подпомагаща тези страни да развият своите политики и 

системи за професионално обучение.  

И до сега страните от ЕС имат различни методологии и подходи към 

преподаването и признаването на компетентности и умения за намиране на 

работа. Много често това води до несъответствие между академично 

преподаваните дисциплини и реалните изисквания на пазара на труда. Наличието 

на тези пречки и несъответствия, изисква по-категорично сътрудничество с 

работодателите, за да се идентифицират общи решения и образователни модели, 

които осигуряват общ набор от умения, отговарящи на изискванията на пазара на 

труда.  

 

2.4.2. Валидиране на професионалната квалификация в Унгария 

Валидирането като концепция се появява за първи път през 2005 г. в 

„Стратегия за учене през целия живот” изготвената от унгарското правителство. 

Темата за валидирането продължава да е актуална и в "Стратегическата рамка за 

политика за учене през целия живот 2014-2020", приета през 2014 г. Години наред 

в сектора за обучение на възрастни и в сферата на висшето образование 

съществуват редица правни разпоредби, които позволяват прилагането на 

техники за валидиране. Те не са приложими за всички граждани, т.е. дават 

възможност само за валидиране на предходни учебни резултати в даден контекст. 

До неотдавна фокусът пада само върху развитието на валидирането в сектора на 

образованието и обучението. (Cedefop, HU, (2016). 

Унгарската квалификационна рамка (HuQF) е разработвана в три 

отделни проекта за развитие на Оперативната програма за социално обновяване 

(SoROP) (относно общото образование, професионалното образование и 

обучение и висшето образование). Тя е официално приета от 2012г. и 

квалификациите от програми за неформално обучение също са включени в НКР 

съгласно Закона за обучение на възрастни, приет през юни 2013 г. Тези 

разработки са предназначени да подкрепят валидирането и признаване на 

неформалното и самостоятелното обучение, но тъй като броят на процедурите за 

валидиране е много ограничен, все още няма достатъчно опит и резултати кои 

комбинации от методи са най-ефективни.  (Cedefop, HU (2016). 

2.4.3. Валидиране на професионалната квалификация в Полша 

Промените в областта на образованието и обучението в Европа, 

свързани с прилагането на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), са 

включени и в политиката на Полша за "Учене през целия живот". Валидирането 

на резултатите от неформалното и самостоятелно учене заема все по-важна роля, 

осигурявайки контекста на реформиране на националната квалификационна 

система в Полша. В периода 2010 и 2014 г. полската култура на учене остава 

доминирана от ученето във формален контекст, където все още се предпочитат 

официалните квалификации, оценявани въз основа на изпити. Подценената 



25 

стойност на практическото, особено неофициалното и неформалното обучение, 

създава една от основните пречки за да се увеличат възможностите за работа за 

хора под 25-годишна и тези на над 45-годишна възраст. Cedefop, PL, (2014). 

 

2.4.4. Валидиране на професионалната квалификация в Чехия 

Чешката система на признаване и валидиране на резултати от 

неформално и самостоятелно учене, Validation of Outcomes of Non-formal аnd 

Informal Learning (VNFIL) се регулира от специална законодателна рамка от 

2006г., която определя правните условия и националните разпоредби за 

признаване и валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното 

учене. Гръбнакът на системата е Националният регистър на квалификациите 

(НКР). Към 2016 г. НКР съдържа 921 професионални квалификации в 25 

различни сектора, вариращи между нива от 2 до 7 на ЕКР. Концепцията за 

професионална квалификация (ПК), има централна роля в чешката система за 

валидиране. Всяка професионална квалификация се определя от съответния 

стандарт за квалификация (изисква се списък на знанията, уменията и 

компетентностите за всяка определена квалификация) и стандарти за оценка 

(информация за методите за оценка и процедурите за проверка). ПК се 

разработват от Секторни съвети (общо 29), в които участват представители на 

работодатели, служители, квалификационни и академични органи, за да се 

идентифицират текущите нужди и недостиг на професионални умения. Всеки 

кандидат може да кандидатства за оценяване по всяка избрана професионална 

квалификация към лицензирана институция. Оценката е на основа на 

компетентности и обикновено се състои от устен изпит, писмена част и най-

важно - практическо демонстриране на умения и компетентности, определени в 

стандарта за квалификация и оценяване. Лицензираната институция издава 

сертификати на успешните кандидати. Някои ПК могат да бъдат комбинирани и 

след полагане на финален изпит да доведат до пълна квалификация за 

професионално образование и обучение чрез процедурата за валидиране. 

(Cedefop, CZ (2016). 

 

2.4.5. Валидиране на професионалната квалификация в Словения  

Словения няма дългогодишна традиция във валидирането на предходно 

обучение; въпреки това страната бързо предприема първите стъпки към 

установяването на всеобхватна национална система от валидиране. През 2016 г. 

със закон е приета Националната квалификационна рамка (СКР), която е 

приравнена към Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Министерството 

на образованието кани всички институции, участващи във валидирането на 

неформално и самостоятелно учене, (до висшето образование) да започнат 

разработването на всеобхватна национална система за валидиране, която да 

включва общи стандарти, процедури и осигуряване на качеството. (Cedefop, SI, 

(2016). 

До тогава валидирането се извършва индивидуално от всяка 

институция, въпреки че има някои общи практики. Валидирането е най-развито 

и се прилага в сектора на професионалното образование и обучение, където 

процесите са централизирани до известна степен на национално ниво. От друга 
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страна, системата за валидиране е напълно децентрализирана на ниво висше 

образование, където тя се извършва индивидуално във всеки университет и 

направление.  

 

2.4.6. Валидиране на професионалната квалификация в Румъния  

В Румъния  още през 2011 г. е създадена правната рамка за Национална 

система за валидиране на неформалното и самостоятелно учене въз основа на 

резултати от учене, изразени в знания, умения и компетентности. Общият подход, 

методологията и инструментите, както и практиките за валидиране остават 

непроменени от 2004 г. насам. Системите за осигуряване на качеството и 

механизмите за събиране на данни са все още в ранен стадий на развитие. 

Планира се да се направи повече в областта на професионалното развитие на 

практикуващите валидиране. Броят на лицензираните сертифициращи центрове 

и бенефициенти, получили сертификати в края на процеса на валидиране, 

намалява значително през периода 2014-2015 в сравнение с периода от 2010-2013 

г. Cedefop, RO, (2016). 

Предизвикателство остава изграждането на центровете за 

сертифициране в национален мащаб. Въпреки това през последните години 

няколко политики представят възможности за разработване на подход за 

валидиране и разширяване на достъпа за потенциални бенефициенти. 

„Националната рамка за увеличаване на участието в ученето през целия живот в 

Румъния”, приета от правителството през 2015 г., осигурява добра основа за 

засилване на ролята на валидирането в ученето през целия живот. Тя също така 

предоставя рамка за справяне с финансови стимули, информация и консултиране 

за конкретни групи в неравностойно положение в Румъния. 

 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ КЪМ ВТОРА ГЛАВА 

1. В средата на 80-те години на миналия век започва реформата 

на професионалните квалификации в Европа и е от съществено значение за 

постигане на политическата цел за повишаване на стандартите на всяка страна. 

Постигнатите резултати във Великобритания се разглеждат като модел, който 

другите Европейски страни следват при осъвременяване на техните системи. 

Моделът на развитие е заимстван от британския подход към професионалното 

образование и обучение,  базиран на разработване на стандарти и квалификации, 

основани на компетентности, за разлика от предишните подходи, съсредоточени 

върху дизайна на учебните програми.  

2. Значимите характеристики на този модел са, че търсените цели 

на обучението се определят като учебни резултати, независими от процесите на 

обучение и оценяване. Това позволява да се използват различни режими, 

контекст и времеви рамки на ученето, за да отговарят най-добре на 

способностите, предпочитанията и възможностите на отделните обучаващи се.  

3. След прегледа на Европейска практика за валидиране на 

професионални квалификации чрез неформално и самостоятелно учене в 

традиционните западни демокрации заключенията са, че има широк спектър от 

практики и работни процедури на ниво доставчик, на местно и регионално ниво, 
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по отношение на методологията, сътрудничеството със заинтересованите страни, 

насърчаването на използването на Валидирането като част от политиките в 

областта на човешките ресурси и активния пазар на труда и т.н.  

4. В новите политики целта е да се прехвърли отговорността от 

национално ниво към сертифициращите институции, работодателските 

организации и доставчиците на обучение.  

5. В бившите социалистически държави въвеждането на 

системата за валидиране съвпада с приемането на Националните 

квалификационни рамки и техните нива. В периода до 2014 г. култура на учене в 

тези страни остава доминирана от ученето във формален контекст, където все още 

се предпочитат официалните квалификации, оценявани въз основа на изпити. 

6. Системата за валидиране на квалификации е въведена, за да 

може обучението, което се предоставя да се адаптира към индивидуалните 

потребности на обучаемите, в началото е разпространена много ограничено 

поради противоречивите интереси на различните заинтересовани страни, а също 

и поради липсата на подходящи методи за измерване и оценка на наличните 

компетентности на кандидатите. 

7. Подходът, основаващ се на резултатите от ученето, е 

сравнително нов в образователните им системи, но процесът на въвеждане е 

улеснен благодарение на насочеността на професионалното обучение към 

изискванията на пазара на труда, където програмите по дадени показатели за 

компетентности са сравнително по-близки до подхода основан на резултати от 

учене, отколкото в общообразователните програми, или тези във висшето 

образование. 

8. Валидирането се регламентира като системно решение, 

разработено от национална гледна точка. Уточняват се  изискванията за 

институциите извършващи валидирането и сертифицирането, правилата за 

получаване на лиценз за сертифициране, принципите за осигуряване на 

качеството при валидиране и сертифициране, както и правилата за мониторинг 

на двата процеса.  
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ТРЕТА ГЛАВА 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИДОБИТА 

ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ. АНАЛИЗ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

3.1. Основни понятия, използвани в изследването  

„Валидиране“ на неформално и информално/самостоятелно учене се 

базира на оценяване на учебните резултати на индивида и може да доведе до 

получаване на официално признат сертификат или диплома.  

Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и неформално 

учене и/или чрез практически опит, и изискванията за придобиване на 

професионална квалификация и издаване на съответния официален документ с 

цел: достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 

улесняване н достъпа до пазара на труда. 

Валидирането е процес на потвърждаване от упълномощен орган, че 

дадено лице е постигнало учебни резултати, измерени спрямо съответен 

стандарт. Има четири етапа: 

• установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице 

чрез провеждане на събеседване; 

• документиране на опита на лицето; 

• официално/ обективно оценяване на установения опит; 

• удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да 

покажат частична или пълна квалификация. 

„Професионална квалификация" е съвкупността от професионални 

компетентности, необходими за упражняване на професия или част от нея;”; 

„Професионални компетентности" е комплекс от взаимозависими 

знания, умения и нагласи или отношения, които способстват за проявяване на 

инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена 

професия според държавните образователни стандарти за придобиване на 

квалификация по професия.” 

„Резултати от ученето” са компетентностите, придобити от индивида 

след приключване на процеса на формално или неформално обучение или на 

информално учене, които той е способен да демонстрира. 

„Единица резултати от учене” е част от професионална 

квалификация,  състояща се от набор от взаимозавасими резултати от учене, 

който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран;” 

„Степен на професионална квалификация" е обемът и съдържанието на 

професионални компетентности, необходими за упражняване на определена 

професия;” 

„Модул” е самостоятелно обособено учебно съдържание за постигане на 

група резултати от ученето, определени в държавния образователен стандарт за 

придобиване на квалификация по професия и свързани с извършване на 

конкретна дейност. 
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„Неформално обучение” е обучение, което се извършва като организирана 

дейност извън системата на професионалното образование и обучение 

„Информално / самостоятелно учене” е неинституционализирано, 

неорганизирано и несистематизирано натрупване на компетентности в живота на 

човека. 

“Формално обучение” е организирана форма на учене за придобиване на 

компетентности, като за резултатите от това обучение се издава държавно 

признат документ. 

„Идентифициране”  на неформално и самостоятелно учене е процес, при 

който се регистрират и стават видими учебните резултати на индивида. Това не 

води задължително до получаване на официално признат сертификат или 

диплома, но може да осигури основа за такова формално признаване. 

„Дуално обучение” е професионалното обучение осъществявано по пътя 

на обучение чрез работа, като форма на партньорство между професионалните 

гимназии и работодателите. Този вид обучение се осъществява по заявка и за 

сметка на работодателите, като те се ангажират и с осигуряване на места за 

стажуване на учениците в професионалните гимназии. 

 

3.2. Валидиране на професионалната квалификация в България  

 

3.2.1. Преглед на професионалното образование и обучение в 

България в годините на прехода  

В началото на прехода, преди въвеждането на Закона за 

професионалното образование и обучение (ПОО) от 1999 г., професионалното 

образование и обучение се характеризира с висока степен на централизация и е 

все още в начален етап на реформата. Съществуващата правна рамка не взема 

предвид условията на пазарната икономика, а се концентрира върху реформата 

на професионалните училища. Сред основните предизвикателства са 

разработване на последователна, систематична правна рамка и подобряване на 

институционалния капацитет. Министерството на Образованието и науката 

тогава е отговорният орган ръководещ цялата училищна система, задаващ 

политиките, разпределящ бюджета  и контролиращ първоначалното обучение на 

кадрите.  

Професионалното образование и обучение се финансира от държавния 

бюджет, като през 1995 г. за образование се отделят около 4,7% от БВП. 

Министерството разпределя средствата за училищата, които имат ограничена 

автономия, а от всички публични средства за образование и професионално 

обучение на младите хора се изразходва една малка част. Финансирането и 

модернизирането на системата разчита и на спонсори, появяват се пилотни 

училища чрез двустранни и други международни споразумения. Тези 

международни споразумения и проекти имат много значителен принос за 

развитието на системата на професионалното образование и обучение. Пилотен 

проект по програма Фар стартира през 1993 г. Той е насочен към реформирането 

на професионално образование и обучение на ниво след завършено средно 

образование, включва разработването на учебните програми за 5 професионални 
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направления и преразглежда цялостната система на обучение след завършване на 

средно образование.  

 

3.2.3. Българската национална квалификационна рамка (БНКР) 

и валидирането 

От 2007 г. в Министерството на образованието и науката се предприемат 

стъпки за разработване на Национална квалификационна рамка (НКР) 

(приложение 4) в контекста на Европейската квалификационна рамка за учене 

през целия живот. Разработва се сравнителна таблица за съотнасяне на 

националните образователни степени към Европейската квалификационна рамка 

за учене през целия живот и Рамката на квалификациите в Европейското 

пространство за висше образование. Националната квалификационна рамка на 

Република България е официално приета от Министерския съвет през м. 

февруари 2012г. (Refer Net Bulgaria, 2012) 

Основната цел на нашата Националната квалификационна рамка е да 

синхронизира българската образователна система с развитието на Европейското 

образователно пространство, както и да подпомогне процеса на обучение и 

сертифициране, водещи до присъждане/придобиване на квалификации. Така се 

постига прозрачност на образователна система чрез сравними и ясни за разбиране 

нива посредством тяхното обяснение в режима на резултатите от 

обучението/ученето.  

Чрез развитието на Национална квалификационна рамка се постигнат 

специфични цели като: популяризиране на мобилността в рамките на 

образователната система и трудовия пазар; възприемане и представяне на 

квалификациите в новия режим, основаващ се на резултатите от обучението; 

подпомагане на процеса за валидиране на предходно учене, включително 

неформалното и самостоятелно учене; засилване на ориентацията към използване 

на подхода за учене през целия живот.  

 

3.2.4. Провеждане на процеса на валидиране 

Валидирането се основава и ръководи от установени общозначими, 

еднозначни методологични и методични постановки. Спазването им осигурява 

единство на подхода и гарантира качество на резултатите от процеса.  

Процесът се осъществява по строго определени стъпки: 

1. Начално консултиране на кандидата  

2. Съставяне на портфолио на кандидата  

3. Допълващо учене/ обучение  

В процеса на оценяване на доказателствата, включени в портфолиото на 

кандидата, комисията по оценяване може да впише в индивидуалния план на 

кандидата за валидиране предложение за допълващо учене и/или допълващо 

практическо обучение. Определят се видът на допълващото учене, срокът за 

изпълнението и видът на последващото изпитване.  

 

 

 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/NQF_bg.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf
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3.2.5. Анализ на основни нормативни документи, използвани  в 

процедурите по валидиране 
Валидирането на знания, умения и компетентности в България се 

основава на следните основни документи (приложение 2): 

Списък на професиите за професионално образование и обучение 

(СППОО), включващ всички професии и специалности с първа, втора, трета и 

четвърта степен на професионална квалификация (колеж), по които може да се 

осъществява професионално образование и професионално обучение в страната, 

завършващо с придобиване на национално признат документ за квалификация по 

професия или по част от професия.  

Държавни образователни изисквания/стандарти за придобиване на 

квалификации по Професии, с които се определят задължителните 

професионални знания, умения и компетентности, необходими за придобиване 

на квалификация по професията. ДОИ е задължителен документ за всички 

училища в страната, които имат право да провеждат професионално образование 

и обучение, завършващо с придобиване на национално признат документ за 

квалификация по професия или по част от професия. ДОИ за придобиване на 

квалификации по професии са основен методически документ и надежден 

инструмент за валидиране на професионална квалификация, придобита по 

неформален и самостоятелен път.  

Рамкови програми за придобиване на професионална 

квалификация 

Придобиването на професионална квалификация в системата на 

професионалното образование и обучение се регламентира с рамкови програми, 

утвърдени от Министъра на образованието и науката (чл. 10 от ЗПОО). Рамковите 

програми конкретизират изискванията към кандидатите относно: минимална 

възраст, здравословно състояние, входящо и изходящо образователно равнище и 

входящо квалификационно равнище. 

Други документи, ползването на които е наложително, са: 

• Закон за професионално образование и обучение (ЗПОО) – 

регулира обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на 

професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им 

интереси и възможности; 

• Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване – 

определя държавното образователно изискване за системата за оценяване; 

определя организацията на оценяването в училищното обучение; 

• Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на 

народната просвета – определя предназначението, съдържанието, воденето и 

съхраняването на всеки документ в системата на народната просвета; 

• Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – регулира 

възможностите и съдържа ерки за осъществяване на повишаване на 

професионалната квалификация на възрастни лица – заети и безработни; 

• Национални изпитни програми – предназначени са за 

организиране и провеждане на държавните изпити по теория и по практика за 

придобиване степен на професионална квалификация по професия/ специалност. 

Изпитната програма включва изпитните теми по теория и насоки за организиране 
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и провеждане на изпита по практика на професията/ специалността. Целта на 

всяка национална изпитна програма по професия е да определи единни критерии 

за оценка на държавните изпити по теория и по практика. В случай, че се 

провежда процедура за валидиране по професия, за която няма разработена 

Национална изпитна програма се прилагат разпоредбите на § 3 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на 

оценяване (обн. Д.В. бр. 73 от 2003 г.)  

 

3.2.6. Концепция за валидиране на професионални квалификации 

придобити чрез неформално и самостоятелно учене 

Организациите отговорни за професионалното образование и обучение 

в Европейския съюз работят по валидирането на квалификации придобити чрез 

неформално и самостоятелно учене от началото на 90-те години.  

Опит за преодоляване на терминологичните противоречия се прави през 2008 г. с 

издадения от Европейския център за развитие на професионалното обучение, 

(CEDEFOP) многоезичен речник на 100-те основни термина, които се използват 

в областта на образователната политика. При определяне на тяхното съдържание 

са взети под внимание работата на Организацията за сигурност и сътрудничество 

в Европа относно придобиване на квалификации и признаване на резултати, 

придобити чрез неформално учене, и изводите от работата на експертите по 

създаване на Европейската квалификационна рамка. Така под валидиране се 

разбира „потвърждение, дадено от компетентен орган, че учебните резултати 

(знания, умения и/или компетентности), придобити от индивида във формална, 

неформална или информална среда (условия), са оценени в съответствие с 

предварително определени критерии и отговарят на изискванията на стандартите 

за валидиране. Валидирането обикновено води до сертифициране“ (Terminology 

of European Education and Training Policy, 2008). 

 

3.2.7. Системата за валидиране на професионални квалификации, 

придобити чрез неформално и самостоятелно учене 

В системата на Българската квалификационна рамка Валидирането на 

професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и 

самостоятелно учене дава възможност за официалното им признаване и 

сертифициране с документ за професионална квалификация, равностоен на 

документа, издаден след завършено обучение във формалната система.  

В България валидирането е включено за пръв път още в Закона за 

професионалното образование и обучение от 1999 г., но регламентът не 

предоставя насоки за това как трябва да се организира процедурата. В началото 

то е достъпно само за служители, работили поне шест месеца в дадена професия. 

Процесът на развитие на политики в областта на валидирането започва да се 

развива в изпълнение на изискванията за присъединяването на нашата страна към 

ЕС до 2007г. Въпреки това, признаването и сертифицирането на професионални 

знания, умения и компетентности все още се прилага твърде ограничено. Липсва 

устойчивост на положителните практики. Проучването и прилагането на 

европейски опит и създаването на система за валидиране на регионално и местно 

ниво е сред основните задачи, формулирани в националните стратегически 
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документи, свързани с ученето през целия живот. Необходимостта от незабавни 

действия в това направление става все по-категорична на фона на острата нужда 

от квалифицирана работна сила на пазара на труда, негативните демографски 

тенденции и потребността от ефективно използване на наличните човешки 

ресурси в страната. 

През 2014 г. с измененията в Закона за професионалното образование и 

обучение е въведено Валидирането на резултати от учене получени по 

неформален и самостоятелен път (НАПОО, 2016). Прилагането му е свързано с 

постигането на ключови политически европейски цели описани в Регионални 

стратегии за валидиране в образованието от 2012 г: подобряване на 

квалификационната структура и пригодността за заетост на човешките ресурси, 

като компонент на стимулиращата среда за развитие на бизнеса и привличане на 

нови инвестиции;  стимулиране на индивидуалното участие в учене през целия 

живот, с цел насърчаване на заетостта; оползотворяване и развитие на наличния 

ресурс от знания, умения и компетентности както на ниво индивид, така и на ниво 

икономически субекти, регионална и национална икономика; разширяване на 

достъпа до пазара на труда и социалното включване на уязвимите групи от 

населението; решаване на специфични за отделни региони, общини и населени 

места проблеми, свързани със заетостта и пазара на труда, например: висок дял 

на нискоквалифицирани лица; висок дял на безработни и заети лица без 

квалификация; дефицит на определени квалификации и т.н. (CEDEFOP, 2015)   

След промените в закона, процедурата за валидиране (уредена с 

Наредба № 2) е одобрена и влиза в сила от 2015 г (Държавен вестник State Gazette 

No.96, 2014). Процедурата за валидиране оценява и признава съответствието на 

професионалните знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално 

и самостоятелно учене или практически опит, с Държавните образователни 

изисквания (ДОИ) за придобиване на професионална квалификация и признаване 

на степен на професионална квалификация по част или за цяла професия, с цел 

да гарантира по-добър достъп до професионалното обучение и пазара на труда.  

Само квалификациите в професиите и специалностите, включени в 

Списъка на професиите за Професионално образование и обучение (СППОО) 

обаче, могат да бъдат валидирани. 

Доставчиците на професионално образование и обучение организират 

валидирането за професии и специалности, включени в списъка на професиите за 

ПОО. Институциите, които имат право да извършват валидиране, включват: 

училища за професионално образование и обучение, професионални гимназии, 

художествени училища, спортни училища, професионални колежи, както и 

центрове за професионално образование и обучение (ЦПО). 

Въведеният през 2014 г. нов подход за разработване на държавни 

образователни изисквания, по-късно преименувани на стандарти, основаващи се 

на единици резултати от ученето, правят процеса на валидиране още по-

прозрачен. Кандидатите представят доказателствата за резултатите от 

обучението, с които разполагат, за да придобият квалификация или част от нея, 

което да им позволи достъп до по-нататъшно професионално образование и 

обучение, и до пазара на труда. 
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Методите за оценка на резултатите от ученето са по същество 

идентични с тези за оценка на знания, умения и компетентности, прилагани във 

формалното образование и обучение. Валидирането включва процедури за 

идентифициране на придобитите професионални знания, умения и 

компетентности в няколко етапа: Определяне на професията, по която лицето 

желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности. 

Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и 

компетентности с държавните образователни изисквания/стандарти по 

съответната професия. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата 

компетентности. Проверка при необходимост на компетентности, за които няма 

доказателства. Допълнително обучение (при необходимост). Полагане на изпити 

– по теория и по практика на професията. Издаване на документ за валидиране на 

професионалните компетентности. 

 

3.3. Анализ на резултатите от емпиричното изследване за 

възможностите за валидиране на професионална квалификация 

 

3.3.1. Обща характеристика на извадката 

Според данни на НАПОО в България функционират 1455 Центъра за 

професионално обучение (ЦПО), които осъществяват професионално обучение 

на лица, навършили 16 години по различни професии или част от професии.  

За решаването на изследователския проблем, свързан с възможностите за 

валидиране на професионалната квалификация в България е проведено 

емпирично изследване. Изследвани са общо 86 курсиста, обучавани в различни 

ЦПО и други организации на територията на страната (фигура 3.1). 

 

 
Фигура 3.1. Разпределение на изследваните лица, според 

организацията в която се обучават 

19
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ЦПО „Златни”, ЕООД Варна

ЦПО към „Академия за бар и …

ЦПО към „ЦТМ – ЛТМ” ООД, към …

ЦПО „Знание и бизнес”  Варна  

ДКЦ „Двореца” Балчик –…

Колеж по Туризъм, ИУ Варна, …

Черноморски туристически …

разпределение на броя лица
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На фигура 3.1. е представено разпределението на изследваните 

курсисти, според организацията в която се обучават. Докато на таблица 3.1 е 

представено групирането на изследваните курсисти според възрастта им.  

 

Фугира 3.2. Процентно 

съотношение на изследваните 

курсисти според възрастта 

 

Фугира 3.3.Процентно разпределение 

на изследваните курсисти според 

завършеното образование 

 

 

 

От данните в таблица 3.2 се наблюдава, че 53% от изследваните 

курсисти са със средно образование, 42% са с висше образование и само 5% са с 

основно. Тенденция без образование не се наблюдава. Тези данни са онагледени 

и на фигура 3.3.  

От фигура 3.2 е видно, че най-голям процент са курсистите на възраст 

между 36–45 години – 28%, следвани от групата 46 – 55 години – 24%, - а най-

малък процент са курсистите на възраст между 16 – 25 години – 8%.  

Тези данни показват, че в диапазона между, 36 – 45, и 46–55 години човек 

предприема промени в своя живот поради обективни или субективни причини, 

което налага промяна и в професионалната му квалификация. 

 

3.3.2. Изчисляване на статистически величини и доказване на 

хипотези за заключения, относно генералната съвкупност определяща 

възможностите за валидиране на професионалната квалификация в 

България 

За осъществяване целта на настоящото изследване се изчислява 

средноаритметичната стойност, която е обобщаваща характеристика на центъра 

на емпиричното разпределение. Тя е обобщен числов израз на общото и 

типичното за цялата съвкупност.  

Средноаритметичната величина при изследваната група курсисти е с 

много малки различия и по шестте критерия, които точно отразяват мнението им. 

Тя варира от 4,09 до 6,22, като теоретичната й стойност е 4,5. Това показва, че 

мнението на изследваните групи по различните показатели не се различава много. 

Това потвърждава тенденцията, че съществуват възможности за валидиране на 
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знанията, уменията и компетенциите, придобити при неформално обучение/ 

самостоятелно учене или практически опит.  

Изследваната група от генералната съвкупност на курсистите има 

близки по стойност резултати за стандартно отклонение и варират от 2,03 до 2,46. 

Това показва, че е много малко разсейването в тази група, което означава, че 

изследваните лица са концентрирани около центъра, спрямо който се определя 

мнението им (2,28).  

Въз основа на тези констатации може да се направи извода, че 

разпределението на изследваната група е нормално, защото модата – Mo и 

медианата – Me са с много близки стойности (Mo=5,67 и Me=5,6).  

Получените резултати на изследваните курсисти се приемат за 

достоверни за цялата генерална съвкупност, защото се проверява съответствието 

между теоретичното разпределение и емпиричното разпределение чрез критерия 

на Пирсън (22-критерий) От направения анализ се вижда, че разпределението е 

близко до нормалното въпреки приблизителната еднородност на извадките.  

Общата стойност на 2 е 8,34. Това показва по-малка стойност за 2 –

разпределението при емпиричните данни в сравнение с теоретичните. Въз основа 

на това може да се направи общия извод, че резултатите на изследваната 

съвкупност курсисти могат да се приемат за еднакви за щялата генерална 

съвкупност.  

 

3.3.3. Определяне надеждността и валидността на изследването 

За установяване надеждността на изследване за определяне на 

възможностите за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити 

чрез неформално обучение, самостоятелно учене или практически опит, за 

придобиване на професионална квалификация, въведено в България с 

измененията в Закона за професионалното образование и обучение от 2014 г. се 

изчислява коефициента алфа на Кронбах за измерване на надеждността на 

вътрешната съгласуваност. Коефициента алфа на Кронбах е по-висок от 0,50 

което показва, че измервателната скала е надеждна при изследваната 

извадка, т.е. коефициента aлфа на Кронбах e α = 0,708.  

Това доказва, че получените резултати от преведената анкета са близки 

по стойност до нормалната крива, т. е. двете разпределения нямат статистически 

различия. Въз основа на това може да се направи извода, че така 

структурирана и проведена анкета дава достоверни резултати и резултатите 

на извадката могат да се приемат за цялата генерална съвкупност.  

 

3.3.4. Анализ на резултатите от анкетната карта, проучваща 

мнението на курсистите за възможността за валидиране на придобитите 

знания, умения и компетенции чрез неформално обучение, самостоятелно 

учене или практически опит, за придобиване на професионална 

квалификация 

За постигане на целта на настоящия дисертационен труд е проведена 

анкета, която има за цел да проучи мнението курсистите относно възможността 

за валидиране на придобитите знания, умения и компетенции чрез неформално 
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обучение, самостоятелно учене или практически опит, за придобиване на 

професионална квалификация. Тя се състои от 10 въпроса, от които 8 проучват 

мнението на курсистите за възможностите за валидиране на знанията, уменията 

и компетенциите, а останалите 2 въпроса дават характеристични данни на 

извадката.  

Всеки въпрос от анкетата се състой от няколко критерия за по-точно 

определяне на изследваното мнение на курсистите. За всеки критерии съответно 

има зададена степен от показатели, които пък от своя страна конкретизират 

точността на мнението.  

 

Резултатите от първия въпрос показват, че от общо 86 изследвани 

курсиста 88,4 % са проявяват интерес към валидиране на знания, умения и 

компетенции, а останалите 11.6% не проявяват интерес (фигура 3.4).  

 

 
Фигура 3.4 Бихте ли се заинтересували да валидирате професионални знания, 

умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно 

учене, ако знаете че те ще бъдат официално признати и сертифицирани с 

документ за професионална квалификация, равностоен на документа, 

издаден след завършено обучение във формалната система? 

 

Резултатите от отговорите на вторият въпрос показват, че 

средноаритметичната величина при изследваната група курсисти е с много малки 

различия и по седемте показателя, които определят мнението и отношението им 

по този въпрос. Тя варира от 3,90 до 5,33, като теоретичната й стойност е 4,57. 

Това показва, че мнението на изследваните групи по различните показатели не се 

различава много. Това потвърждава тенденцията, че съществуват интерес за 

валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити при неформално 

обучение/ самостоятелно учене или практически опит.  

 

да; 88,4

не ; 
11,6

Процентно съотношение относно 
заинтересоваността от валидиране 
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Таблица 3.7 „Каква причина би Ви накарала да проявявате интерес към 

валидиране на квалификация или част от квалификация придобита по 

неформален и самостоятелен път?“ 

 

Общ брой Средно- 

aритметич 

на 

стойност 

Ме- 

диана 
Мода 

Стандарт 

но откло 

нение 

Дис- 

пер-

сия 

Диапазон 

на 

измер- 

ването 

Отгово- 

рили 

Липсва- 

щи  

В2:1 84 2 4,95 5 5 1,77 3,13 6 

В2:2 83 3 4,25 5 5 1,80 3,264 6 

В2:3 84 2 3,90 4 3 1,58 2,497 6 

В2:4 84 2 4,67 5 7 1,83 3,357 6 

В2:5 84 2 5,33 6 6 1,67 2,803 6 

В2:6 83 3 4,17 4 7 2,01 4,044 6 

В2:7 85 1 4,69 5 7 2,21 4,905 6 

Общо за целия въпрос  4,57 4,86 5,72 1,84 3,43 6 

 

* легенда: 

В2:1 – търсене на подходяща заетост/работа чрез признаване на по-висока 

квалификация  

В2:2 – желание за смяна на настоящата заетост/ работа 

В2:3 – търсене на допълнителна заетост/ работа 

В2:4 – възможност за професионално развитие 

В2:5 – увеличаване на заплащането при настоящата ми работа 

В2:6 – развитие на собствен бизнес  

В2:7 – вече упражняване на занаят, за който нямам официална квалификация 

 

 

Потвърждаването на тази тенденция се вижда и от изчислените 

стойности на стандартното отклонение, отразени в същата таблица. Данните 

показват какво е разсейването в съответната групата, т.е. какви са различията 

между отделните изследвани курсисти в дадената група.  

Изследваната група от генералната съвкупност на курсистите има 

близки по стойност резултати за стандартно отклонение и варират от 1,67 до 2,21. 

Това показва, че е много малко разсейването в тази група, което означава, че 

изследваните лица са концентрирани около центъра, спрямо който се определя 

мнението им (1,84).  

 

Резултатите от отговорите на третия въпрос от анкетата „Колко важни 
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са факторите, които биха Ви мотивирали да валидирате квалификация или 

част от квалификация придобита по неформален и самостоятелен път?“, са 

представени в таблица 3.15.  

 

Таблица 3.15 „Колко важни са факторите, които биха Ви мотивирали да 

валидирате квалификация или част от квалификация придобита по неформален 

и самостоятелен път?“ 

 

Общ брой Средно- 

aритметич 

на 

стойност 

Ме- 

диана 
Мода 

Стандарт 

но откло 

нение 

Дис- 

пер-

сия 

Диапазон 

на 

измер- 

ването 

Отгово- 

рили 

Липсва- 

щи   

В3:1 86 0 3,98 4 5 1,25 1,55 4 

В3:2 86 0 4,47 5 5 0,81 0,65 3 

В3:3 86 0 3,5 4 4 1,11 1,24 4 

В3:4 86 0 3,63 4 4 1,04 1,08 4 

В3:5 86 0 3,9 4 4 1,06 1,13 4 

В3:6 86 0 4,01 4 4 0,99 0,98 4 

Общо за целия въпрос 3,92 4,17 4,33 1,04 1,11 3,83 

 

* легенда: 

В3:1 – би ми спестило време и пари чрез намаляването на разходи за формалното 

обучение 

В3:2 – би ми осигурило възможности за по-добра работа или професионална 

мобилност 

В3:3 – би ми помогнало да се върна към учене във формален контекст (колеж, 

университет), като съкратя времето за обучение  

В3:4 – би ми помогнало да планирам и развия кариерата си, като идентифицирам 

силни и слаби страни или специални интереси 

В3:5 – би повишило самочувствието ми като повиша своята осведоменост за 

знания, умения и компетентности, които притежавам  

В3:6 – съкращавайки срока за придобиване на професионална квалификация, ще 

намаля времето за отсъствие от работното място 

 

Данните и от този въпрос, показани в таблица 3.15 показват, че 

средноаритметичната величина при изследваната група курсисти е с много малки 

различия и по шестте показателя, които точно отразяват мнението им. Тя варира 

от 3,5 до 4,47, като теоретичната й стойност е 3,92. Това показва, че мнението на 

изследваните групи по и при този въпрос по различните показатели не се 
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различава много.  

Това потвърждава тенденцията, че съществуват определени ползи  

мотивиращи към валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити 

при неформално обучение/ самостоятелно учене или практически опит.  

Потвърждаването на тази тенденция се вижда и от изчислените 

стойности на стандартното отклонение, отразени в същата таблица. Данните 

показват какво е разсейването в съответната групата, т.е. какви са различията 

между отделните изследвани курсисти в дадената група.  

 

Резултатите от отговорите на четвъртия въпрос от анкетата „Колко 

важни са различните форми на финансиране, които биха Ви мотивирали да 

валидирате свои компетентности?“, са представени в таблица 3.22.  

 

Таблица 3.22 

„Колко важни са различните форми на финансиране, които биха Ви мотивирали 

да валидирате свои компетентности?“ 

 

Общ брой Средно- 

aритметич 

на 

стойност 

Ме- 

диана 
Мода 

Стандарт 

но откло 

нение 

Дис- 

пер-

сия 

Диапазон 

на измер- 

ването 
Отгово- 

рили 

Липсва- 

щи   

В4:1 85 1 4,49 5 5 0,92 0,85 4 

В4:2 85 1 4,12 4 4 0,78 0,61 4 

В4:3 85 1 3,69 4 3 0,87 0,76 3 

В4:4 85 1 3,09 3 4 1,34 1,8 4 

Общо за целия въпрос 3,85 4 4 0,98 1,01 3,75 

 

* легенда: 

В4:1 – от работодатели, заинтересовани от оценка и сертифициране на 

притежаваните от персонала умения 

В4:2 – от страна на институции, желаещи да отворят достъпа до  определени 

програми и квалификации 

В4:3 – съфинансиране от горепосочените институции и мен като лице, което желае 

да бъде включено в процедура за валидиране 

В4:4 – самостоятелно финансиране от мен като желаещ да бъда включен в 

процедура за валидиране 

 

Данните в таблица 3.22 показват, че средноаритметичната величина при 

изследваната група курсисти е с много малки различия и по шестте критерия, 
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които точно отразяват мнението им. Тя варира от 3,09 до 4,49, като теоретичната 

й стойност е 3,85. Това показва, че мнението на изследваните групи по различните 

показатели не се различава много.  

Това потвърждава тенденцията, че съществува интерес към 

възможностите за валидиране на знанията, уменията и компетенциите, 

придобити при неформално обучение/ самостоятелно учене или практически 

опит.  

Потвърждаването на тази тенденция се вижда и от изчислените 

стойности на стандартното отклонение, отразени в същата таблица. Данните 

показват какво е разсейването в съответната групата, т.е. какви са различията 

между отделните изследвани курсисти в дадената група.  

 

Резултатите от отговорите на шестия въпрос от анкетата „Ако при 

процедурите по валидиране комисията определи, че е необходимо допълващо 

обучение, колко подходящи за Вас бихте определили посочените 

възможности?“, са представени в таблица 3.28.  

 

Таблица 3. 28 „В6 – Ако при процедурите по валидиране комисията определи, че 

е необходимо допълващо обучение, колко подходящи за Вас бихте определили 

посочените възможности?“ 

 

Общ брой Средно- 

aритметич 

на 

стойност 

Ме- 

диана 
Мода 

Стандарт 

но откло 

нение 

Дис- 

пер-

сия 

Диапазон 

на измер- 

ването 
Отгово- 

рили 

Липсва- 

щи   

В6:1 84 2 2,69 3 3 1,23 1,51 4 

В6:2 85 1 3,32 3 3 1,18 1,36 4 

В6:3 84 2 3,68 4 5 1,18 1,40 4 

В6:4 85 1 4,29 5 5 0,91 0,83 4 

В6:5 85 1 3,95 4 4 1,01 1,02 4 

В6:6 85 1 4,13 4 5 1,09 1,19 4 

Общо за целия въпрос 3,92 4,17 4,33 1,04 1,11 3,83 

 

* легенда: 

В6:1 – Теоретични знания - чрез самостоятелна подготовка при предоставен 

конспект и списък с източници на информация 

В6:2 – Теоретични знания - чрез самостоятелна подготовка при предоставен 

конспект и списък с източници на информация и възможност за консултация с 

учител 
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В6:3 – Теоретична подготовка - чрез участие в присъствен курс в група с 

подходящи за мен часове на провеждане 

В6:4 – Практическо обучение - на настоящото ми работното място със 

съдействието на ръководството на фирмата 

В6:5 – Практическо обучение - на работно място във фирма партньор на 

сертифициращата институция с осигурен наставник 

В6:6 – Като се комбинират две или повече възможности съобразени със 

свободното ми време и финансови възможности 

 

 

Данните в таблица 3.28 показват, че средноаритметичната величина при 

изследваната група курсисти е с много малки различия и по шестте показателя, 

които точно отразяват мнението им по този въпрос. Тя варира от 2,69 до 4,29, 

като теоретичната й стойност е 3,92. Това показва, че мнението на изследваните 

групи по различните показатели не се различава много.  

Това потвърждава тенденцията, че съществува интерес към 

възможности за валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити 

при неформално обучение/ самостоятелно учене или практически опит.  

Потвърждаването на тази тенденция се вижда и от изчислените 

стойности на стандартното отклонение, отразени в същата таблица. Данните 

показват какво е разсейването в съответната групата, т.е. какви са различията 

между отделните изследвани курсисти в дадената група.  

Отговорите на седмия въпрос „Знаехте ли предварително за 

съществуването на възможност за валидиране на притежавани от Вас знания, 

умения и компетентности в сертифицирани институции“ са представени в 

таблица 3.35. Тук резултатите са представени в три степенната скала – „не“, „да, 

, но не съм валидирал квалификация до сега“ и „да, и вече съм валидирал 

професионална квалификация“.  

 

 

Таблица 3.35 В7: Знаехте ли предварително за съществуването на 

възможност за валидиране на притежавани от Вас знания, умения и 

компетентности в сертифицирани институции 

 Броя на 

наблюденията 

Процент 

 Не 43 50 

 Да, но не съм валидирал 

квалификация до сега 
38 

44 

 Да, и вече съм валидирал 5 6 
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професионална квалификация 

 

От данните в таблица 3.35 се вижда, че от общо 86 изследвани курсисти 

43-ма, т. е. 50% от анкетираните не са знаели предварително за съществуването 

на възможност за валидиране на притежавани от Вас знания, умения и 

компетентности в сертифицирани институции. 38 броя от анкетираните лица са 

знаели, но не са валидирали квалификация до сега. И само 5 курсиста или 6% са 

валидирали професионална квалификация.  

 

Тази тенденция, относно знанието за съществуване на възможност за 

валидиране на притежавани знания, умения и компетентности в сертифицирани 

институции е представена и на фигура 3.29 

 

 

 
 

Фигура 3.29. В7 Знаехте ли предварително за съществуването на възможност 

за валидиране на притежавани от Вас знания, умения и компетентности в 

сертифицирани институции 

 

Отговорите на осмия въпрос „Ако да, бихте ли посочили от къде сте 

получили информацията“ са представени в таблица 3.36. От таблицата е видно, 

че 14 броя от изследваните лица или 33% са получили информация от службите 

по заетост (Дирекция „Бюро по труда”.... и др.); 30% от работодателя/ 

работодателски организации; 53% от медии и социални мрежи и 53% от техни 

познати.  

 

Таблица 3.36 Ако да, бихте ли посочили от къде сте получили 

50%
44%

6%

· Не

· Да, но не съм 
валидирал 
квалификация до 
сега

· Да, и вече съм 
валидирал 
професионална 
квалификация
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информацията? 

 Броя на 

наблюденията 

Процент 

 от службите по заетост (Дирекция 

„Бюро по труда”.... и др.) 
14 

33 

 от работодателя/ работодателски 

организации 
13 

30 

 от медии и социални мрежи 23 53 

 от познати 23 53 

 от членове на семейството 4 9 

 

 

 

Обобщените резултати от анкетното проучване в България, 

потвърждават констатациите направени след теоретичното изследване на 

практиките на валидиране в другите европейски страни. Хората са мотивирани 

да валидират неформално придобити знания, умения и опит, когато вече прилагат 

тези компетентности на работното място, а нямат призната квалификация за това. 

Това обикновено са активни възрастни във възрастови групи от 36 до 55г, на 

които се налага смяна на професионалната реализация или утвърждаване на нова 

работна позиция, желаещи да повишат заплащането на труда си чрез придобитата 

квалификация. Разбират, че процесът на валидиране би съкратил много времето 

за отсъствие от работното място и очакват съ-финансирането да се поеме от 

работодатели, или програми за развитие на работната сила. Биха предприели 

допълнително обучение, особено ако се провежда на работното място и с 

осигурен наставник, като е съобразено с тяхното време и финансови 

възможности.  

Отговорите на респонеднтите потвърждават направените вече изводи за 

ползите от валидирането на придобити компетентности във неформален контекст 

като възможност за по-добра реализация на трудовия пазар, осигуряване на 

мобилност като по-гъвкава пътека за преквалифициране в търсени професии,  

подобряване на благосъстоянието, дори повишаване на професионалното си 

самочувствие и развиване на личностния си потенциал.  

Остава опасението за слабата осведоменост на обществото за тези 

възможности.  
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ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ КЪМ ТРЕТА ГЛАВА 

 

Въз основа на емпиричното изследване на възможностите за валидиране 

на професионална квалификация в България, придобита чрез неформално и 

самостоятелно учене и анализ на резултатите могат да се направят следните 

обобщения и изводи:  

1. Валидирането е по-добре развито и се прилага успешно в сектора на 

професионалното образование и обучение, където процесите са централизирани 

до известна степен на национално ниво. От друга страна, системата за валидиране 

е напълно децентрализирана на ниво висше образование, където тя се извършва 

индивидуално във всеки университет и направление. 

2. Очаква се валидирането на неформалното и самостоятелно учене да 

повлияе на процента на участие на възрастни в ученето през целия живот, който 

остава нисък в сравнение със средния за ЕС. Основната бариера дотогава е 

липсата на съгласуваност между квалификациите, присъдени в общото и висшето 

образование и извън тези системи. 

3. С въвеждането на системата за валидиране се обръща внимание на 

потребностите и възможностите на възрастните, като ги насърчава да утвърдят 

придобити квалификации, например в хода на своята работа. 

4. Подобреното качество на квалификациите и увеличената 

сравнимост на отделните видове обучения осигурява качеството на процесите на 

валидиране, което допринася за по-голяма прозрачност и надеждност на 

системата, а оттам и за повишаване доверието на обучаващите се към 

квалификациите и институциите, които ги присъждат. 

5. От друга страна, прекомерно многото формалности могат да 

попречат на представителите на работодателски организации да приемат 

процедури по валидиране. Ако разходите в рамките на тази система на 

валидиране са твърде високи за тях, ползите могат да изглеждат твърде малки. 

6. Валидирането е определено като оценка дали лицето, 

кандидатстващо за предоставяне на определена квалификация, е постигнало част 

или всички резултати от обучението, необходими за дадена квалификация, 

независимо от начина, по който е получено обучението. Фокусът не е върху това 

как се придобива знанието, а върху стойността на самото знание. 

7. Статистическата обработка на данните при констатиращия 

експеримент потвърждава тенденцията, че съществуват възможности за 

валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити при неформално 

обучение/ самостоятелно учене или практически опит.  

8. Получените резултати на изследваните курсисти могат да се 

приемат за достоверни за цялата генерална съвкупност тъй като изчисленията на 

параметрите на разпределението, са близки до нормалното.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Като основен инструмент за реализиране на политиката за учене през 

целия живот Валидирането на знания, умения и компетентности създава условия 

всеки гражданин сам да определя начина за своето професионално и личностно 

развитие през целия си живот, като осигурява възможност за официално 

признаване и сертифициране на придобитите или усъвършенствани знания, 

умения и компетентности и така гарантира равнопоставеност на различните 

форми на учене. Изложените в изследването инструменти за валидиране 

(признаване) и трансфер на компетентности дават увереност на кадрите в 

различните сектори на икономиката, че могат да защитят своите квалификации и 

да градят последователна кариера в съответната сфера, допринасяйки за 

развитието на сектора. 

 

Изводи и препоръки  

Въз основа на това могат да се формулират следните изводи:  

1. Валидирането на резултати от неформално и самостоятелно учене е 

дефинирано като приоритет в областта на ученето през целия живот в редица 

общоевропейски политически, стратегически и програмни документи в областта 

на образованието и обучението.  

2. В анализираните документи валидирането се разглежда като 

инструмент за подпомагане реализирането на политиките за заетост и социално 

включване на национално, регионално и местно ниво. За да изпълнява ролята на 

такъв инструмент, валидирането трябва да стане интегрална част на 

националните системи за образование, обучение и квалификация в политически, 

нормативен, административен и финансов план.  

3. С цел признаване на резултатите от валидирането в рамките на ЕС, 

се поставя изискването за осигуряване на предпоставки за сравнимост на 

разнообразните подходи, прилагани от държавите-членки.  

4. Използването на Европейската система за трансфер на кредити 

(ЕСТК) редом с квалификационните рамки, основани на постигнатите резултати, 

прави програмите и квалификациите по-прозрачни и улеснява признаването им. 

ЕСТК може да се прилага към всички видове програми, независимо от начините 

за тяхното провеждане (в образователните институции, на работното място), 

статуса на учещите (редовни, задочни студенти), както и всички видове учене 

(формално, неформално и самостоятелно).  

5. ЕСТК установява по-тясна връзка между образователните програми 

и изискванията на пазара на труда, използвайки учебните резултати, като по този 

начин насърчава по-широк достъп и участие в ученето през целия живот, като 

прави програмите по-гъвкави и улеснява признаването на предишни постижения;  

6. ЕСТК улеснява мобилността в рамките на дадена институция или 

страна, от институция в институция, от страна в друга страна, както и между 

различни образователни сектори и учебни контексти (т.е. формално, неформално 

и самостоятелно учене).  

7. В този контекст се разработва Европейска система за трансфер на 

кредити в професионалното образование и обучение (ЕСТКПОО), която приема 
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за основа ЕСТК, но е съобразена и със спецификата на професионалното 

образование и обучение. 

8. Предимствата на валидирането на знания, умения и компетенции са, 

че всяка отделна процедура може да бъде пригодена към обучаемия, за когото се 

отнася, като се осигури съгласуваност с националните регулаторни механизми.  

9. Недостатъци могат да се окажат рискът работодателските 

организации да тълкуват националните квалификационни рамки неправилно, а 

може и да не разбират напълно процесите, ако не са получили подходящо 

обучение, а може да ги възприемат и като сложни и отнемащи време.  

10. Ще са необходими повече усилия на национално ниво, за да се 

насърчи по-широкото изпълнение на системите за валидиране на предходно 

учене, вероятно е броят на хората, които действително се възползват от 

валидирането да остане нисък. 

11. Валидирането остава много трудна  процедура, особено за 

кандидати с малко умения и ниски квалификации, това все пък създава важни 

предизвикателства пред доставчиците на обучение, отговорни за неговото 

прилагане.  

12. Очаква се от системата да осигури по-добро съдействие на 

кандидатите, да облекчи процедурите по валидирането, да подобри 

координацията между заинтересованите страни и накрая да подобри мониторинга 

на процедурите. 

13. Чрез улесняване признаването и натрупването на знания, умения, и 

компетентности, придобити в различни образователни контексти се осигурява 

по-добра съвместимост между различните системи на професионално 

образование и обучение в Европа, и не на последно място се дава на хората по-

голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, и прави 

придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно.  

14. Въвеждането на всички тези системи и политики за насърчаване 

желанието за подобряване квалификацията на работната сила е в унисон с 

приоритетите на  Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

„Европа 2020” на Европейския съюз за изграждане на икономика, основаваща се 

на знания и иновации; с постигане на високи равнища на заетост, която да доведе 

до социално и териториално сближаване.  

 

На основата на направените изводи се очертават следните препоръки:  

1. Представителите на работодателските организации трябва по активно 

да участват в комисиите на секторните съвети за да се утвърди валидирането като 

начин на придобиване на квалификация извън сферата на образователните 

учреждения.  

2. Всички сектори на производството трябва да са по-активни във 

прилагането на валидирането, за да се утвърди секторна организация и да се 

създадат добри практики.  

3. Остават специфични предизвикателства, като: подборът и обучението 

на специалисти по валидиране, подобряване на условията за финансиране, 

създаване на практики за мониторинг, насочване към приоритетни групи и 
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подобряване на използваните методи, които трябва да се публикуват в ежегоден 

бюлетин, като източник на информация.  

4. Необходими ще са допълнителни усилия, за да се разшири достъпът, 

да се диверсифицира профилът на кандидатите, да се съкрати продължителността 

на процеса, и да се насърчи използването му за по-широк диапазон от 

квалификации. 

5. При разработването на националните системи за валидиране 

непрекъснато да се събират идеи, примери за добри практики и работни решения, 

да се идентифицират проблемите, възникващи в съществуващата практика за 

валидиране, като им се търси решение на централно ниво.  
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

Теоретични приноси: 

1. Теоретичните аспекти на възможности за валидиране на професионална 

квалификация в България са представени в контекста на определени теории и 

категориално-понятийния апарат според нормативните документи на 

Европейския съюз. 

2. Систематизирани са възможности за валидиране на професионална 

квалификация в различните страни членки на ЕС, като са изведени различни 

модели и са очертани равнищата и насоките на процеса за валидиране на знанията 

и уменията, необходими за получаване на професионална квалификация. 

3. Дефинирани са основните съдържателни елементи на 

квалификационните рамки за придобиване на професионална квалификация в 

различните Европейски държави. 

 

Практически приноси: 

4. Изведени са основни понятия, които характеризират и определят 

процеса на валидиране на знанията и уменията придобити чрез неформално 

обучение или самостоятелно учене, необходими за получаване на професионална 

квалификация в България. 

5. Разработване на анкета за проучване мнението на курсисти за 

възможностите за валидиране на знанията и уменията придобити чрез 

неформално обучение или самостоятелно учене, с цел определяне нивото им на 

заинтересованост.  

6. На емпирична основа е доказана необходимостта от валидиране на 

професионална квалификация в България.  
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