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Процедура: Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално 

придобити знания,умения и компетентности 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

• Обща цел: 

 Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за 

повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез създаване на 

устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и 

самостоятелно придобити знания, умения и компетенции 

Специфични цели: 

• Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на 

знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и 

самостоятелно учене 

• Създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и средства за 

консултиране, идентифициране, оценяване и признаване на знания, умения и 

компетенции, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене през целия 

живот на Индивидите 

• Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения 

и компетенции по неформален или самостоятелен път 

• Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и 

самостоятелно придобити знания, умения и компетенции сред българската 

общественост  

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА 
Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и 

компетентности, създава предпоставки за: 

     • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на 

квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на 

труда; 

     • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея; 



     • Подобряване на процеса по подбор на персонала; 

     • Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и 

кариерното израстване; 

     • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда; 

     • Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения 

 

ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 
по които ПГХВТ «Луи Пастьор» - Плевен извършва валидиране на знания, умения и 

компетентности са: 

 

 

 

№ 

 

 

Професия 

 

 

Специалност 

 

1. Техник на енергийни 

съоръжения и инсталации 

Топлотехника  

2. Машинен техник Машини и съоръжения за химическата и 

хранително-вкусовата промишленост 

3. Техник-технолог по 

експлоатация и поддържане на 

хладилна и климатична техника 

в хранително-вкусовата 

промишленост 

Експлоатация и поддържане на хладилна и 

климатична техника в хранително-вкусовата 

промишленост 

4. Техник-технолог по качеството 

на храни и напитки 

Контрол на качеството и безопасност на 

храни и напитки 

5. Оператор в хранително-

вкусовата промишленост 

Производство на консерви 

 

 

В училището е създаден екип от обучени кадри, специалисти в различни области,  за 

валидиране на знания, умения и компетентности. 

 

инж. Надежда Найденова – председател на Комисията по валидиране, специалист по 

експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата 

промишленост 

инж. Светлана Андреева – консултант начално и същинско консултиране, специалист 

по: експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата 

промишленост и топлотехника 

инж. Валя Недялкова - консултант същинско консултиране, специалист по: контрол на 

качеството и безопасност на храни и напитки и производство на консерви 

инж. Теменужка Цолова - консултант същинско консултиране, специалист по 

топлотехника 

инж. Ваня Найденова - консултант същинско консултиране, специалист по машини и 

съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, експлоатация и 

поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост,  

производство на консерви,   

Емилия Йорданова -  консултант начално консултиране  

Красимира Тонкова – технически сътрудник 
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