
КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СТРАТЕГИЯ ПО СТАНДАРТИ ЗА 
ОЦЕНЯВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ



1.  Цели

 Приемане на европейските и международните стандарти за 

оценяване;

 Разработване на Ръководства и Приложения към 

Стандартите за прилагането им в РБ.

 Установяване и утвърждаване на обучението на оценителски 

кадри за придобиване на правоспособност на независим 

оценител на територията на страната на ниво, гарантиращо 

високото му качество;

Организиране на обучение за повишаване на 

квалификацията и  професионалната компетентност на 

независимите оценители с цел осигуряване на високо качество 

на извършваните оценки;



Мероприятия, осигуряващи изпълнението на 

целите

1. Стандарти за оценяване

 Въвеждане на терминологичен речник за понятията 

използвани в оценителската практика в България, 

хармонизирани и унифицирани с европейски и 

международни понятия;

 Превод на Международните и Европейски стандарти за 
оценяване.

 Разработване и приемане на Ръководства и Приложения 
за прилагане на Стандартите.



2. Обучение

 Предприемане на инициатива за промяна на текста на чл. 
8 от ЗНО, оценителската правоспособност да съответства на 
професионалното направление на специалността от 
висшето образование, в съответствие с “Класификатор на 
областите на висше образование и професионалните 
направления”;

 Създаване на Учебно-методичен съвет от преподаватели 
и оценители с голям практически опит, които съвместно с 
Работната група по стандарти за оценяване, обучение и 
квалификация да определят  формата на образование, 
необходимия минимален обем знания в съответните области 
и необходимия минимален брой часове за получаване на 
тези знания;

 Разработване и утвърждаване на учебни програми за 
обучение, отговарящи на европейските и международни 
практики;



 Процедура за полагане на изпит във връзка с 
изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗНО – приета на ОС на 
27.03.2010г.;

 Създаване на процедура за признаване квалификацията 
на оценители, придобита в други държави;

 Взаимодействие и сътрудничество с професионални 
организации на европейско и международно равнище за 
обучението на оценителите в България;

 Организиране на дискусия за въвеждане на пълна и 
ограничена оценителска правоспособност;

 Организирането на обучението да се извършва съвместно 
с акредитирани висши учебни заведения или с организиран и 
сертифициран Център по обучение към КНОБ;



3. Квалификация

 Организиране на задължителни квалификационни курсове 
и семинари за независими оценители по програма, 
утвърдена от КНОБ;

 Осъществяване на сътрудничество с професионални 
организации на европейско и международно равнище, чрез 
което да се спомогне за повишаване на професионалната 
квалификация на независимите оценители в България;

* * *


