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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

“СТЕФАН  ЦАНОВ” – ГР.К Н Е Ж А 

ОБЩ.КНЕЖА  ОБЛ.ПЛЕВЕН  УЛ. “МАРИН БОЕВ” №5, ТЕЛ/ФАКС 091327376, e-mail: pgz_kneja@abv.bg;   

                                 

УТВЪРЖДАВАМ:………………       

       /ИНЖ.СВЕТЛАНА КАЛАПИШЕВА/  

 

ПЛАН  
ЗА РАБОТАТА НА  В ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ” –КНЕЖА 

ПО ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВАЛИДИРАНЕ 
по проект BG051PO001-4.3.03-0001 "Нова възможност за моето бъдеще" 

Схема: Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции 
 

I. АНАЛИЗ  

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов Кнежа се обучават ученици от нашата и съседни общини по следните 
професионални направления  

І.Професионално направление: Администрация и управление- 

            Професия "Икономист" 

            Специалност "Земеделско стопанство" 

ІІ-Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство 

Професия "Техник на селскостопанска техника" 

Специалност "Механизация на селското стопанство" 

ІІІ.Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство  

Професия "Техник-растениевъд" 

Специалност "Растителна защита и агрохимия" 
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ІV.Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство  

Професия "Фермер" 

Специалност "Земеделец" 
Това дава възможност в тези направления да се изпълнят дейностите по операция BG051PO001-4.3.03-0001 „Създаване на 

система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности", проект „Нова възможност за 
моето бъдеще". 
 

IІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

(1) Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на 
социална интеграция, чрез създаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно 
придобити знания, умения и компетентности (СИПНСПЗУК). 
(2) Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез 
неформално обучение и самостоятелна подготовка. 
(3) Създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и средства за консултиране, идентифициране, оценяване и признаване на 
знания, умения, и компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелното учене през целия живот на хората.  
(4) Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания, умения и компетентности по неформален или 
самостоятелен път. 
(5) Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и 
компетентности сред българската общественост. 
 

IІІ. ДЕЙНОСТИ 

№ 

по 

ред 

Дейности Отговорник Срок 

1. Начално консултиране и мотивиране 

1.1.  -провежда първоначална среща с кандидата; 

-идентифицира професионалното направление; 

-насочва кандидатите за валидиране към комисията за валидиране; 

Консултант начално 

консултиране- 

Цветелина Лицанова  

СРОК  : ПОСТОЯНЕН 
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-въвежда в информационната система на проекта актуална  информация. 

2. Същинско консултиране, оценяване на документи, създаване на порт фолио, последващо ориентиране 

2.1. -сключва договори и допълнителни споразумения; 

-издава заповеди : за  състава  и председателя  на всички комисии; 

-извършва проверка и подписва всички документи  по проекта; 

-подписва заявката за средства за консумативи и материали  за провеждане 

на изпитите;  

-извършва проверка и подписва издавания документ за ПК; 

-подписва месечните отчети на участниците в проекта. 

Директор на ПГЗ- 

инж.Светлана Калапишева 

 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

2.2.   

- разработва правила за работа на комисията по валидиране; 

- извършва проверка на прилаганите процедури по валидиране от 

участниците в процеса; 

-предлага на директора състава на комисиите по оценяване; 

-изготвя информация за ПС и средствата за осведомяване; 

-оформя график за провеждане на изпитите. 

Председател на комисия по 

валидиране 

Инж.Беатриче Зашева 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

2.3. -предоставя заявление на кандидата; 

-провежда интервю и попълва информационна карта за начално интервю; 

-оценява представените  документи;  

-попълва сравнителна таблица за валидиране на компетентности; 

-създава портфолио на кандидата; 

-изготвя индивидуален план на всеки кандидат; 

-попълва сборна таблица за валидиране на компетентностите; 

-извършва оценка на документите;  

-извършва консултации   по въпросите на валидирането. 

Учител същинско 

консултиране 

Малина Спасова 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

3. Съпоставяне на придобитите професионални компетенции, разработване на индивидуални планове 

3.1. -разработва  индивидуален план на  кандидата; 

-съпоставя  придобити професионални компетенции. 

Учител същинско 

консултиране (учител по 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Министерството на образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз. 

 

 

   

 

4 

професионална подготовка) НА ПРОЕКТА 

3.2. -съпоставя  придобити професионални компетенции; 

-оформя и подписва  протокола за допускане до изпити; 

 

Учители-оценители от 

комисията по оценяване: 

-председател на комисията 

по оценяване 

-членове на комисията по 

оценяване –двама учители 

по професионална 

подготовка и/ или учител 

същинско консултиране 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

3.3. -утвърждава индивидуалният план на всеки кандидат за валидиране; Председател на комисия по 

валидиране  

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

3.4. -извършва оценка на документите на кандидатите. Експерт-оценител  

4. Разработване на изпитни материали, провеждане на изпити 

4.1. -издава заповеди за провеждане на изпитите по теория и практика; 

-подписва протокола за допускане до изпити; 

-подписва  заявки за консумативи и материали за изпитите; 

-подписва изпитните материали; 

-подписва  протокола от резултатите от  изпитите; 

-подписва издадения документ. 

Директор на ПГЗ 

 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

4.2. -извършва проверка на документите на кандидатите; 

-извършва проверка  на изпитните материали и изпитните билети; 

-извършва проверка на заповедта на директора за провеждане на изпитите; 

- участва в комисиите за провеждане на изпити по теория и практика(ако има 

същата професия). 

Експерт-оценител СРОК  :  

СЪГЛАСНО З-Д № РД 

09-1145/09.09.2013Г НА 

Министъра на 

образованието и 

науката 

 -разработва изпитни материали  по професия; 

-подписва  заявки за консумативи и материали за изпитите; 

-попълва и подписва  протокола за допускане до изпити; 

Учител-оценител - 

председател на комисията по 

оценяване 

СРОК  :  

СЪГЛАСНО З-Д № РД 

09-1145/09.09.2013Г НА 

Министъра на 
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-подписва изпитните билети; 

-участва в комисиите за провеждане на изпити по теория и практика; 

-оценява резултатите от изпитите; 

-попълва и подписва  протокола за резултатите от  изпитите. 

 образованието и 

науката 

4.3. -разработва изпитни материали  по професия; 

-подготвя  заявки за консумативи и материали за изпитите; 

-попълва и подписва  протокола за допускане до изпити; 

-участва в комисиите за провеждане на изпити по теория и практика; 

-оценява резултатите от изпитите; 

-подписва  протокола за резултатите от  изпитите. 

Учители-

оценители/изпитващи -  

членове на комисията  по 

оценяване 

 

СРОК  : 

СЪГЛАСНО З-Д № РД 

09-1145/09.09.2013Г НА 

Министъра на 

образованието и 

науката 

5. Оформяне и издаване на документи за професионална квалификация 

5.1. -извършва проверка на документите; 

-подписва протоколите от изпитите и личния картон; 

-подписва издадения документ. 

Директор на ПГ СРОК  : 

до 23.12.2013година,  

до 09.05.2014 година  

и  до 03.09.2014 г 

5.2. - оформя личен картон на кандидата -въвежда в информационната система 

актуална информация; 

-събира и предава документите за съхранение; 

-информира кандидата  по въпроси свързани с издаването на документите. 

Учител същинско 

консултиране (учител по 

професионална подготовка) 

 

СРОК  : 

да 20.12.2013година,  

до 05.05.2014 година  

и  до 01.09.2014 г 

5.2. -въвежда в информационната система заявки за консумативи и материали за 

изпитите; 

-оформя документите съобразно установените правила; 

-подрежда и съхранява документите съобразно установените правила; 

-регистрира издаваните документи за професионална квалификация. 

Изпълнителите по проекта 

назначени със заповед 

 

СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 

5.3. -утвърждава и въвеждане на финансовите документи в информационната 

система на проекта; 

-събиране, обобщаване и представя на директора на заявките от учителите за  

консумативи и материали;  организиране неизпълнението на заявките;                                                                                    

-изготвяне на отчет за закупените консумативи и материали; 

Счетоводител ПГ СРОК  : 15.12.2013 Г 

ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

НА ПРОЕКТА 
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Плана е отворен за допълнения и корекции след 13.12.2013 г  

 

Плана е приет с Решение № ….. на ПС Протокол№ 4/14.11.2013година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка на платежни нареждания за възнаграждения на членовете на 

комисията за валидиране и на външни експерти включени в дейностите по 

проекта; 

- съхраняване на счетоводните документи; мониторинг и контрол на 

дейностите по проекта; консултиране на директора по финансови въпроси, 

свързани с  изпълнението на проекта;  подготовка на месечен доклад за 

дейността си;   


