ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
Бургас 8000, Булевард „Стефан Стамболов”№53,
Тел.: 056/54 5903, e-mail: toh_bs@abv.bg

Какво е валидиране?
Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и
умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже
това,
могат
да
получат
такъв
документ
чрез
валидиране.
Какви са възможните ползи за лицата?
 Запазвате работата си и вече притежавате нужния документ.
 Започвате работа или Ви преназначават, защото притежавате документа,
който показва, че имате знания и умения по дадената професия.
Необходими условия, за да се включите в процедура по валидиране!
 Възраст над 16 г. и завършено основно образование.
В ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров", Бургас можете да валидирате:

 Професия РЕСТОРАНТЬОР, КОД 811060, част от професията,
УДОСТОВЕРЕНИЕ за I-ва степен на професионална квалификация;
 Професия РЕСТОРАНТЬОР, КОД 811060, СВИДЕТЕЛСТВО за III-та
степен на професионална квалификация при наличие на I-ва степен;
 Професия РЕСТОРАНТЬОР, КОД 811060, СВИДЕТЕЛСТВО за III-та
степен на професионална квалификация при наличие на II-ра степен;
 Професия РЕСТОРАНТЬОР, КОД 811060, СВИДЕТЕЛСТВО за III-та
степен на професионална квалификация;
 Професия ГОТВАЧ, КОД 811070, СВИДЕТЕЛСТВО за II-ра степен на
професионална квалификация;
 Професия ГОТВАЧ, КОД 811070, УДОСТОВЕРЕНИЕ за I-ва степен на
професионална квалификация;
 Професия ХЛЕБАР – СЛАДКАР, КОД 541030, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА II-ра
степен на професионална квалификация;
 Професия ХЛЕБАР – СЛАДКАР, КОД 541030, УДОСТОВЕРЕНИЕ за I-ва
степен на професионална квалификация;
 Професия ХОТЕЛИЕР КОД 811010, СВИДЕТЕЛСТВО за III-та степен на
професионална квалификация;
 Професия ХОТЕЛИЕР КОД 811010, УДОСТОВЕРЕНИЕ за I-ва степен на
професионална квалификация;

Какво се заплаща?
 Еднократна такса, взависимост от степента на професионална
квалификация.
Какво трябва да направите, за да започнете?
1. Кандидатът подава на място Заявление по образец, съгласно
НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности.
2. Кандидатът представя копия на притежавани от него документи заедно с
оригиналите за сверяване- трудова книжка или препис-извлечение от трудовата
книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно
равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения от предишни
професионални обучения, артефакти, снимки на артефакти и др.
3. Кандидатът сключва договор с институцията за провеждане на процедурата по
валидиране
и
заплаща
такса
за
нея.
4. При необходимост кандидатът се явява на тест - теоретико-практическо
изпитване, с което му се признават подкомпетенциите от ДОИ, които не си били
признати на база представените от него доказателствени документи. Кандидатът
задължително трябва да премине успешно това изпитване, за да получи право да
се яви на финалните изпити по теория и практика на професията/частта от
професията.
5. Кандидатът се явява на квалификационни изпити по теория и практика на
професията/частта от професията, която е заявил.
6. Кандидатът получава удостоверение или свидетелство за професионална
квалификация, доказващи неговите знания, умения и компетентности.

Приложение към чл. 13, ал. 1 от

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности
Вх. № ................./..............
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГТ „Проф.д-р Асен Златаров”
(наименование на институцията по валидиране)

гр. Бургас
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ................................................................................................, ЕГН .....................
(собствено, бащино и фамилно име на заявителя)
Адрес за кореспонденция:
гр./с. ................................., пощенски код ................, област …............................., община
.............................., бул./ул./ж.к. ............................................. № ..., бл. ....., вх. ....., ап. ....,
тел./факс ……....................……., GSM ........................................, е‐mail .................................
Постоянен адрес: гр./с. ........................................................................................................,

пощенски код ................, област …..........................,
община ...................., бул./ул./ж.к. ....................................... № ..…, бл. ......, вх. ....., ап. .....
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/
Желая да бъда включен/а в процедура за установяване и признаване на професионални
знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене по:
професия: ................................................................................................., код ..........................,
специалност ………………..............................................................…………..., код ………....….....………
(по Списъка на професиите за професионално образование и обучение)
Към датата на подаване на заявлението:
(отбележете вярното със знака ü)
[_] работя като .............................................................................
в ....................................................................................................
(наименование на фирмата/предприятието, aдрес)
(попълва се по желание)
[_] самонаето лице
[_] безработен съм от .......... години/ ......... месеца
[_] нямам трудов стаж
Притежаваните от мен знания, умения/компетентности са придобити чрез:
(отбележете верните със знака ü)
[_] участие в организирани от Агенцията по заетостта курсове за професионално обучение по
част от професия/степен на квалификация
[_] участие в организирано от работодателя обучение
[_] придобит опит в работа по трудова заетост на работното място
[_] придобит опит от самостоятелни дейности
[_] участие по собствена инициатива в обучения, извършвани от учебни организации
[_] участие в обучения с популярен характер, организирани от неучебни организации
[_] обучителни програми на електронните и печатните медии
[_] инцидентни участия в популяризаторски и информационни инициативи на организации с
разнообразен характер
[_] използване на самоучители, наръчници, ръководства
[_] информация и обучение от роднини и близки
[_] други източници
Притежаваните от мен знания, умения и компетентности досега съм прилагал/а:
(отбележете верните със знака ü)
[_] в изпълнявана по трудов договор заетост
[_] за получаване на допълнителни доходи от неформална/инцидентна заетост
[_] за битови потребности
[_] в любителска дейност за обществени ползи
[_] в помощ на близки и приятели
[_] като хоби
[_] за обучение/предаване на знания, умения и компетентности на други хора
[_] за друго ................................................................................................................
(какво)
[_] не мога да преценя

Прилагам заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално
обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални
знания,
умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.):
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
.....................................................................................
(ако има и други подходящи, допълнете с нови редове)
При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на
заявената от мен професионална квалификация.
Дата ……………………… С уважение: .............................................................
(трите имена)
(подпис)..................................

