
 
 

 

 
 

Национална обучителна сесия 
на националните ECVET 
експерти 
 
На 18.09.2012г. в Център за развитие 
на човешките ресурси се проведе 
среща между представители на 
Националната агенция, работещи по 
проекта ECVET, и националните 
ECVET експерти. На срещата бяха 
разгледани приоритети в работата до 
края на 2013г., работната програма на 
програма. Бяха обсъдени текстове за 
бъдещи публикации и планирани 
предстоящи събития. 

 

Национален ECVET уеб-сайт 
 
През м. септември бе разработен уеб-
сайтът на проекта ECVET. Сайтът е 
интегриран в основния сайт на Център 
за развитие на човешките ресурси 
(www.hrdc.bg) и съдържа информация 
за проекта, българските национални 
експерти, развитието на системата за 
трансфер на кредити в 
професионалното образование и др. 

  Информационен бюлетин ECVET, бр.1 
  Септември/октомври 2012г. 

 
Food-EC Vet – (01/10/11-30/09/13) - 
Програма за Учене през целия живот 
Леонардо да Винчи – Проектът 
Food-ECVet  предлага инкорпориране 
на резултатите от проекта Food-Skills с 
цел да улесни разбирането на ECVET 
моделите (Европейската кредитна 
система за професионално 
образование и обучение) от 
социалните партньори и обучители в 
хранително-вкусовия сектор, както и да 
улесни прилагането й на пазара на 
труда. Повече информация може да 
бъде намерена на http://food-
ecvet.euproject.org/go.cfm?PageID=6133
&Lang=28 

Тематичен семинар на тема 
„Дефиниране на резултатите от 
учене и разработване на 
професионални квалифика-
ционни рамки” 
 
В рамките на проект „Национална група 
от съветници по Европейската система за 
трансфер на кредити в Професионалното 
образование и обучение  (ECVET) 2012-
2013", на 31 октомври 2012, в 
Американския университет в гр. 
Благоевград  се проведе национален 
семинар. Основни теми на събитието 
бяха: „Дефиниране на резултатите от 
учене и разработване на професионални 
квалификационни рамки” и 
„Информационната система за оценка на 
компетенциите на работната сила в 
България по сектори и региони – 
практически опит на Българската 
стопанска камара (БСК)“ 
По време на събитието бяха обсъдени 
приликите и разликите между ECVET и 
Европейската система за трансфер на 
кредити във висшето образование 
(ЕСТS).  
 



 
 

 
Проект: “ Интегриране на Системата за осигуряване на качество 
ЕкоКвалификация към Европейската квалификационна рамка и 
Европейската система за трансфер на кредити в професионалното 
образование и обучение.” 
Integration of the Quality Assurance System Eco-Qua lify into EQF and 
ECVET (ECO QUALIFY for EQF) - 2010-1-AT1-LEO04-0282 9 

 
За да стане възможна мобилността на работната сила в областта на търговията с 
биологична храна в цяла Европа, е необходимо да се гарантира, че образованието на 
тези специфични търговци на дребно ще получи прозрачност, взаимно признаване и 
валидиране, въз основа на установени от Европейската общност: ЕКР, ECVET и НКР. 

 

 

Проектът се реализира в рамките на програма “Леонардо да Винчи” 
– Партньорство. Целта на проекта е да приведе вече разработената 
Система за осигуряване на качество “Еко Квалификация” към 
Европейската квалификационна рамка.  
 
Проектът се координира от Асоциацията за търговия с органични 
храни – Австрия (Organic Retailers Association, ORA).  

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив участва като 
партньор в проекта заедно със следните институции:  

 
Партньори:  
Associacione Terre Dell’Adriatico, Италия 
Ökomarkt Verbraucher und Agrarberatung e. V. (Германия)  
FORUM Berufsbildung e.V.и  Institut Equalita (Германия) 
Institute Equalita  (Германия)   
EuroPartnership Agency Ltd (Великобритания),  
IFOAM - EU-Group (Белгия). 

 
 
Проектът се реализира в периода: 2010 – 2012 г. 
 
Участници в проекта: доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р 
Марияна Иванова, д-р Вихра Димитрова, ас. Катя Арабска 

 
Иновативни резултати: 

• Интегриране на резултатите на ECO-QUALIFY към Европейската 
квалификационна рамка (ЕКР) по отношение на знания, умения и компетенции; 

• Интегриране на ECO-QUALIFY към Европейската кредитна система за 
професионално образование и обучение (ECVET), идентифициране на основни 
единици и кредитни точки, които са в състояние да установят обща система за 
трансфер на кредити и за признаване на квалификации в различни европейски 
държави в контекста на професионалното образование и обучение (ПОО). 

• Разработване на инструмент за превод, който да направи тези квалификации 
разпознаваеми вътре в Националната квалификационна система/ рамка за всяка 
от участващите страни-партньори. 

 

http://uard.bg/ecoquality.html 
 


