
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Информационен бюлетин ECVET, бр.1 
Март 2013г. 

Национални ЕCVET Съветници 
 
В рамките на проект ЕСVЕТ на Център за 
развитие на човешките ресурси са 
номинирани ЕСVЕТ съветници за 
България, представляващи различни 
сфери и нива на управление в ПОО. 
 
Илиана Танева - Главен експерт,  
Министерство на образованието, младежта 
и науката 
 
Емилияна Димитрова – Председател, 
Национална агенция за Професионално 
образование и обучение 
 
Надежда Камбурова - Главен експерт, 
Национална агенция за Професионално 
образование и обучение 
 
Искра Петрова - Главен експерт, 

   Министерство на труда и социалната    
   Политика 
 
Емилия Иванова - Директор, Национална 
търговско банкова гимназия 
 
Кирил Желязков - Главен директор 
„Браншови Организации”, Българска 
Стопанска Камара 
 
Доц. д-р Преслав Димитров - Зам.-декан 
по Научната дейност на Стопанския 
факултет при Югозападен университет  
„Неофит Рилски” 
 
Доц. д-р Силвия Цветанска - 
преподавател, СУ '' Св. Климент Охридски'' 
 
Мариета Георгиева - Директор,  
Професионална Гимназия ''Асен Златаров'' 
 
Невена Раковска - Мениджър на проекти, 

   Фондация ''Бизнесът за Образование'' 
 
Ако имате въпроси свързани с 
прилагането на ЕСVЕТ, може да ги 
изпратите към Националните ЕСVЕТ 
съевнтици на: ecvet@hrdc.bg  

 

ОТ 2014 Г. ЩЕ ЗАРАБОТИ СИСТЕМА ЗА 
ПРИЗНАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНО ПРИДОБИТИ 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  
25 февруари 2013 г. 

В края на 2014 г. в България ще заработи 
Система за признаване на неформално и 
самостоятелно придобити знания, умения 
и компетентности, разработена и 
тествана в рамките на  проект “Нова 
възможност за моето бъдеще”, 
изпълняван от Министерството на 
образованието, младежта и науката 
Предвижда се системата да позволява 
издаването на документ, който да доказва 
придобитите извън формалното 
образование професионални знания и 
умения, вкл. на работното място, у дома и 
т.н. По този начин ще се повиши 
мотивацията в работната сила за 
поддържане и повишаване на квалификацията, 
а оттам – повишаване на нейната 
конкурентоспособност на пазара на труда. 

РЕГИОНАЛЕН РАБОТЕН СЕМИНАР НА ТЕМА 
„ОТРАЖЕНИЕТО НА ЕСVЕТ ВЪРХУ ОЦЕНКАТА 
НА КОМПЕТЕНЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПАЗАРА 

НА ТРУДА”,  
27 февруари 2013г., гр. Пловдив 

В рамките на проект ЕСVЕТ на Център за 
развитие на човешките ресурси на 27 
февруари 2013г. в гр. Пловдив се проведе 
Регионален работен семинар, организи-
ран от ЦРЧР със съдействието на 
Българската стопанска камара и любе-
зното домакинство на Асоциацията за 
обучение в транспорта. Семинарът събра 
представители на професионални 
гимназии, работодателски организации, 
висши училища, неправителствени 
организации и образователни центрове 
от Пловдив, Кърджали, Димитровград, 
Хасково и други градове в региона за 
дискусии по въпроси, свързани с разбира-
нето и оценяването на резултатите от 
обучение от страна на работодателите  
и образователните институции за 
нуждите на Пазара на труда.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Be-TWIN (2009-2012) е един от 10-те 
пилотни проекти, избрани от Европей-
ската комисия през 2008 г. целящи 
проверка и  приложение на ECVET- 
Европейската кредитна система за 
професионално образование и обучение. 
Този проект се занимава с въпросите за 
съвместимостта между ECVET и 
съществуващата кредитна система за 
висше образование ECTS. В рамките на 
проекта е разработено Методическо 
ръкооство с наименование «ЕСVЕТ-ECTS: 
Изграждане на мостове и преодоляване на 
различия”, описваща философията на 
проекта и резултатите от експери-
менталното прилагането на  ЕСVЕТ и 
ECTS  в реални условия, посредством три 
проектни казуса.  
Повече информация за проекта може да 
намерите на: http://www.betwin-project.eu/ 
 

 

 
 
ECVET and ECTS - Growing Links in 
European Education 
 
Проектът EAGLE цели са да се намерят 
решения за оценка на резултатите от 
обучението като основа за валидирането 
и признаването им  от доставчиците на 
ПОО на пазара на труда. Основните цели 
на проекта е да се повиши прозрачностт 
ана квалификаците в областта на образо-
ванието и грижите за децаа в ранна въз-
раст като се осъществи връзка между 
ECVET и ECTS, се засили взаимовръзката 
между НКР и ЕКР, и се насърчи обучението 
чрез ЕСVЕТ на професионалисти в тази 
сфера. В рамките на проекта е изготвен 
on-line Наръчник за оценка на резул-
татите от обучението за целите на 
проекта.  
Поече информация за проекта може да се 
намери на: http://www.eagle-ecec.eu/project/ 

                      
 

FINECVET е проект, подкрепен от 
Финландския Национален Борд, насочен 
към експерименталното прилагане на 
ЕСVЕТ за периода 2009-2012 във 
Финландското Професионално образо-
вание за целите на транснацио-
налната мобилност.  Проектът се 
фокусира върху ЕСVЕТ процесите, 
документацията и осигуряването на 
качеството със задачата да направи 
ЕСVЕТ разбираем за всички участници 
в системата на Професионалното 
образование и обучение с особен 
акцент върху учителите. В рамките на 
проекта е създадено Ръководство за 
прилагането на ЕСVЕТ под 
наименованието „ECVET as a Pioneer: 
From Piloting to Implementing”.  
Повече информация може да намерите 
на: http://www.finecvet.fi/pages/ 

 

 

 
Проектът Icare представлява експери-
ментално прилагане на ECVET система. 
Партньорите по проекта анализират 
съществуващите квалификационни сис-
теми в областта на личната хигиена и 
социална работа в страните 
участнички, с цел да се разработи модел 
за взаимното признаване на обучението 
и квалификациите на социалните 
работници. Проектът е насочен към 
развитието на гъвкави решения за 
обучение, за улесняването на мобилно-
стта и достъпа до работа и  необходи-
мостта от квалифицирани професио-
налисти в здравния сектор (достав-
чиците на ПОО, услуги на пазара на 
труда и организации в областта, 
социалните партньори и органи).  
Повече онформация може да намеирте 
на: http://www.icareproject.eu/index.html  
 


