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ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА ЧРЕЗ  

 
НЕФОРМАЛНО ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ 

 
 

1. Какво е валидиране? 
 

Валидирането е установяване на съответствието на професионални знания, умения и 
компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с 
държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и 
признаване на степен на професионална квалификация по професия или на 
квалификация по част от професия. 

Държавните образователни изисквания (ДОИ) по професията, която валидирате, 
може да откриете на електронната страница на Националната агенция за професионално 
образование и обучение – http://www.navet.government.bg/bg/doi  
 

Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да 
улесни достъпа до обучение за придобиване на квалификация по професия и достъпа до 
пазара на труда. 

Динамичните икономически, технологични и социални промени, отрасловата, 
териториалната и глобалната мобилност, подтикват хората да търсят ефективни начини 
за придобиване на квалификации, различни от традиционните. Изменят се, както 
формите, така и начините, организацията и средствата за учене. Обичайна практика е 
работодателите да осигуряват обучение за своя персонал на работното им място чрез 
неформално учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно. 
Натрупването на знания, умения икомпетентности по такъв начин води до придобиване 
на нови или допълнителни квалификации, които обаче не са сертифицирани. 

 
Признаването и сертифицирането на придобития чрез неформално или 

самостоятелно учене опит може да се извърши чрез валидирането му – подход, който 
отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от 
производството, разширява възможностите за получаване на знания, умения и 
компетентности в повече и в нови, различни професионални области. 
 

2. Кой може да кандидатства? 
 

Изискванията за входящо образователно равнище са посочени в чл. 40, (3) в Закон за 
професионалното образование и обучение (ЗПОО). Това са лица, навършили 16 години, 
които имат завършенар според валидираното ниво за професионална квалификация и 
професия : 

- За първа степен – начален етап на основното образование; 
- За втора степен – завършени Х или ХI клас; 
- За трета степен – средно образование или придобито право за явяване на 

държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование. 
- За квалифкация по част от професия за втора и трета степен – завършени VII клас 

или основно образование. 
 
3. Колко струва? 

http://www.navet.government.bg/bg/doi
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Таксите на услугите по процеса на валидиране са коментирани в чл. 24 от Наредба № 

2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и 
компетентности. 

 
Таксите по валидирането се определят индивидуално, като включват: 
 
А. Задължителни компоненти при достатъчно налични доказателства от опита и 

обученията на кандидата: 
- такса консултиране от персонален консултант за съставяне на портфолио с 

документи на кандидата за валидиране, 
- такса за оценка от Комисия на портфолио с документи и установяване на 

съответствие с изискванията според ДОИ за професия, 
- такса държавен изпит и издване на държавен документ за придобита степен, 

професия и специалност. 
 
Б. При установяване на непълно портфолио и липсващи доказателства за отделни 
компетенции, съгласно държавните образователни изисквания за професия, 
допълнителните такси са: 
- за кратко допълващо обучение за отделна компетентност – теория и/или практика 

в избираем вариант и цена /присъствено или дистанционно, уеб-базирано/, 
- за провеждане и оценяване на междинни изпити за отделна компетентност. 

 
4. Продължителност на процеса по валидиране 

 
Ориентировъчният срок за валидиране на степен за професионална квалификация и 

професия, от момента на първата среща на кандидата с консултанта до приключването 
на процеса при представяне на изчерпателно портфолио с документи е 4-6 седмици.  

 
Продължителността зависи от: 
- целта на валидиране – документ за квалификация по част или пълна професия, 

специалност  и степен на професионална квалификация; 
- времето за подготовка на портфолио с документи от кандидата, обема и 

уместността на представените доказателства и личната мотивация да подготви и 
предаде в кратки срокове своите документи. 

 
5. Процес на валидиране 

 
Стъпка 1 Заявяване на интерес и провеждане на среща за първоначален 
разговор с консултант, отговарящ за процедурата в Училище за бизнес 
компетенции ЕООД 
 

Контактно лице: Ралица Колева, тел.: 028221070, e-mail: ralitsa.koleva@sbc.bg. 
 
Ще получите информация за основните етапи на валидирането и за тяхното 

съдържание и ще можете да обсъдите и идентифицирате професията и условията за 
процеса на валидиране. 
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Стъпка 2 Срещи с персонален консултант, събиране на документи, 
подготовка и представяне на портфолио 
 

За вас ще бъде определен персонален консултант за същинско консултиране – 
преподавател от екипа на Училище за бизнес компетенции с опит в професионалната 
подготовка за професията, която желаете да придобиете чрез валидиране на знания, 
умения и компетентности. Този консултант ще бъде Ваш наставник по време на целия 
процес по валидиране. 

Консултантът за същинско консултиране ще ви помогне да попълните необходимите 
за регистрация образци и ще ви посъветва какви документи да представите, като 
съставите график за дейностите в процеса. Документите могат да включват: 

 
- трудова книжка; 

- трудов или граждански договор; 

- длъжностна характеристика; 

- препоръка от работодател; 

- документ за участие в обучение; 

- диплома/свидетелство за завършено образование; 

- сертификати от кратки обучения, 
- други. 

 
Стъпка 3 Анализ и оценка на представеното портфолио и съставяне при 
необходимост на индивидуален план за допълване 
 

Вашето портфолио с документи ще бъде обсъдено от оценителна комисия на 
Училище за бизнес компетенции, която ще прецени доколко знанията и уменията Ви 
съответстват на държавните образователни изисквания (ДОИ) по избраната професия. 

Оценителната комисия ще прецени изчерпателност на предоставените документи за 
целите на валидирането и при необходимост ще изготви Вашия индивидуален план за 
допълнителни дейности и срокове на извършване. 

 
В индивидуалния план се записват планираните дейности, тяхното съдържание, 

срокове за изпълнението им и очакваните резултати, с които представеното портфолио 
да доставя изчерпателни доказателства за придобиването на професионалната 
квалификация – обект на валидиране. В разговор с Вашия консултант можете да 
направите промени в сроковете за изпълнение на плана, съобразно личните и 
служебните си ангажименти. 
 

Стъпка 4 Допълващо обучение 
 

В случай, че в анализа на Комисията за оценка на представените документи се 
констатира потребност от допълващо обучение, това ще бъде добавено в индивидуалния 
Ви план. Допълващото обучене може да е по теория и/или практика. Вашият консултант 
ще ви предложи подходящо обучение, съобразено с личните ви предпочитания и 
възможности (присъствена, дистанционна или смесена форма на обучение; в 
извънработно време; консултации с преподавател; др.). 

 
Стъпка 5 Изпити по време на процедурата за валидиране 
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Ако не разполагате с документи за доказване на професионални знания, умения и 

компетентности, те могат да бъдат констатирани чрез изпит. Ще трябва да попълните 
тест/въпросник Теория, който ще послужи за идентифициране на ниво на знания в 
областта на отделни компетенции. Практическите Ви умения ще бъдат установени с 
работа по практически казус. 
 

Стъпка 6 Краен изпит 
 

След като изпълните своя индивидуален план или ако сте доказали чрез 
представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ, 
комисията Ви допуска до явяване на изпити за придобиване на професионална 
квалификация. 

Ще ви бъде предоставен конспект. Ако валидирате професионална квалификация по 
част от професия, ще се явите на изпити по теория и по практика за частта от професия, 
която се валидира. Ако валидирате степен на професионална квалификация, професия и 
специалност, ще се явите на държавни изпити по Теория и Практика. 

 
Стъпка 7 Сертифициране 
 

След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за степен на  
професионална квалификация, професия и специалност или сертификат по част от 
професия. 

Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по 
част от професия или за квалификационна степен, професия и специалност, има същите 
права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална 
квалификация или удостоверение за част от професия. 
 

6. Ресурси 
 
Настоящата информация е изготвена въз основа на: 
 

- Закон за професионалното образование и обучение  
- Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности 
- Наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез 

неформално и самостоятелно учене 
 
 


